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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :احلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وبعد

 األعامل التي تندرج حتت  أهمفبني يديك أخي القارئ الكريم أحد
، »مرشوع سلسلة أعامل حديثية تنرش ألول مرة«مرشوعنا الذي أطلقنا عليه اسم

، فنزيح »َّأال مطبوع« ال تزال قابعة يف عاملكنوز تراثيةوالذي عمدنا فيه إىل إخراج 
 غبار الزمان، ونكشف الستار عن مكنوهنا وخباياها، لنخرجها إىل -بحول اهللا وقوته-عنها
ٍيف حلة قشيبة» املطبوع«عامل َّ  . ليعم االنتفاع هبا بني أهل العلم وطالبه-بعون اهللا وتوفيقه-ُ

 :هيأما املجموعة األوىل من أعامل هذه السلسلة ف
َّللقاين املالكي، طبع عن املكتبة األثرية » قضاء الوطر من نزهة النظر«-١

 .باألردن يف ثالثة جملدات
 طبع عن ،للحافظ ابن قطلوبغا» الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة«-٢

 .يف تسعة جملداتودار ابن عباس مركز النعامن 
 »ء واملجاهيلالتكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفا«-٣

 . وهو الذي بني يديكللحافظ ابن كثري،

 . للفراء، يف جملد»جتريد األسامء والكنى«-٤

 . يف جملد للعيني،»رشح ألفية العراقي«-٥

 .من ألفية العراقي» رشح األجهوري عىل قسم الضعيف«-٦



 
 

٦ 
البن عامر املالكي، يف » مفتاح السعيدية يف رشح األلفية احلديثية«-٧
 .جملد

 للقاين »جة املحافل وأمجل الوسائل يف التعريف برواة الشامئلهب«-٨
 .يناملالكي،  يف جملد

 .البن العجمي، يف جملد» ذيل لب اللباب يف األنساب«-٩

ٍّوأنــا أعمــل بجــد يف هــذا املــرشوع بــإزاء مــرشوعي اآلخــر ِ موســوعة العالمــة «ِ
يف » لعقيــدةجــامع تــراث األلبــاين يف ا« والــذي صــدر منــه العمــل األول»األلبــاين

ِّتــسعة جملــدات، ســائال املــوىل عــز وجــل أن يــنعم عــيل باألســباب املعينــة عــىل  ِ ْ ُ ً
 .إنجاز هذه األعامل وأن جيعل ذلك يف ميزان حسنايت يوم ألقاه

ًوكام عودنا اإلخوة القراء فقد قدمنا هلذا العمل بمقدمة نافعة نعدها مدخال  َّ ُ
 .اء القصدًجيدا ملن رام حسن االستفادة، واهللا من ور

 وكتب
 شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د

  صنعاء اليمن حرسها اهللا                 
 هـ١٣/٥/١٤٣٢ حديف يوم األ

 م١٧/٤/٢٠١١املوافق 
  ٠٠٩٦٧- ٧٣٣٧٠٢٧٩٢: ت                                                                            
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َسامعيل بن عمر بن كثري بن ضـوء بـن كثـري بـن زرع القـريش، البـرصوي إ: هو ْ َ

 .األصل، الدمشقي النشأة
 .عامد الدين: لقبه
 .أبو الفداء: كنيته

 
ولـد احلــافظ ابــن كثــري بمجــدل القريــة مــن أعــامل مدينــة بــرصى رشقــي دمــشق 

 .ً، وكان أبوه خطيبا هبا)هـ٧٠١(سنة 

                                                        
) ٣٨ص: (للحـسيني» ذيل تذكرة احلفاظ«و) ١/٤٤٥: (»الدرر الكامنة«:  مصادر ترمجته)١(

الـــرد «و) ٢٣٨ص: ( للـــسيوطي»ذيـــل طبقـــات احلفـــاظ«و) ٦/٢٣٠: (»شـــذرات الـــذهب«و
) ١٧٧ص: ( البـــن تغـــري بـــردي»املنهـــل الـــصايف«و) ٩٢ص: ( البـــن نـــارص الـــدين»الـــوافر
إنبـــاء «و) ٢٦٠ص: ( لألدنـــروي»بقـــات املفــرسينط«و) ٩٥( ترمجــة رقـــم »البــدر الطـــالع«و

 ).١/٢٣٠: (للزركيل» األعالم«و) ٢/٢٨٣: (»معجم املؤلفني«و) ١/٤٥: (»الغمر



 
 

١٠ 
ىل الرشف، وكان أبوه شهاب الدين أبو حفص عمر بن وقومه كانوا ينتسبون إ

 .كثري من العلامء واخلطباء والفقهاء وله عناية باللغة والشعر واألدب

 
بــدأ ابــن كثــري االشــتغال بــالعلم عــىل يــد شــقيقه عبــد الوهــاب، وكانــت دمــشق 

لقرآن فختمه آنذاك تزخر بحركة علمية فريدة فأقبل احلافظ ابن كثري عىل حفظ ا
 .ُ، كام عني بالتفسري والتاريخ والقراءات)هـ٧١١(سنة 

َوقد حظي احلافظ ابن كثري بثلة من الشيوخ مل حيـظ هبـم غـريه كـان هلـم أكـرب  َُّ ِ
 :األثر يف بروزه العلمي، ومن أمههم

 .برهان الدين الفزاري .١
 .كامل الدين ابن قايض شهبة .٢

 .كامل الدين ابن الزملكاين .٣

 .زيأبو احلجاج امل .٤

 .شمس الدين الذهبي .٥

 .شيخ اإلسالم ابن تيمية .٦

 .علم الدين الربزايل .٧

 .أبو حفص عمر بن الفاكهاين .٨

 
خترج باحلافظ ابن كثري ثلة مـن األئمـة واحلفـاظ الـذين يـشهد علمهـم لفـضل 



 
 

١١ 
 :شيخهم ومكانته العلمية، ومن أشهرهم

 .احلافظ زين الدين العراقي .١
 .وولده أبو زرعة العراقي .٢

 .اجلزري املقرئابن  .٣

 
َ مــن املؤلفــات البديعــة النافعــة، بــل صـــنف ًةَمــِّيَتــرك احلــافظ ابــن كثــري ثــروة ق َّ َ

َّمكتبة إسالمية خاصة به يف شتى الفنون، وقلام تسنى هذا ألحد غريه، وصارت  َ َ َّ َ
 .كتبه هي األشهر يف كل فن

، »ايـة والنهايـةالبد«، ويف التـاريخ »تفـسري القـرآن العظـيم«ففي التفسري صنف 
، ويف مـــــصطلح احلـــــديث »الفـــــصول يف اختــــصار ســـــرية الرســــول«ويف الــــسرية 

، ويف »جامع املسانيد والسنن«، ويف احلديث النبوي »اختصار علوم احلديث«
 .، وغري ذلك»التكميل«اجلرح والتعديل 

 

ضائل الفقيــه، املفتــي، املحــدث، ذي الفــمــع وســمعت : قــال احلــافظ الــذهبي
 ...عامد الدين إسامعيل بن عمر بن كثري البرصوي الشافعي

كان أحفظ مـن أدركنـاه ملتـون األحاديـث، وأعـرفهم : وقال تلميذه ابن حجي
 ...بتخرجيها ورجاهلا، وصحيحها وسقيمها
كـــان كثـــري االستحـــضار للمتـــون والتفـــسري : وقـــال احلـــافظ أبـــو زرعـــة العراقـــي



 
 

١٢ 
 ...ًضع، منتصبا لإلفادةوالتاريخ، حسن اخللق، كثري التوا

كـــان كثـــري االستحـــضار، حـــسن املفاكهـــة، ســـارت : وقـــال احلـــافظ ابـــن حجـــر
 ...تصانيفه يف البالد يف حياته، وانتفع هبا الناس بعد وفاته

 
تويف احلافظ ابن كثري بعد حياة حافلة بالعلم يف يـوم اخلمـيس، يف اخلـامس 

 . شيخ اإلسالم ابن تيميةهـ، ودفن بجوار شيخه٧٧٤عرش من شعبان سنة 



 
 

١٣ 

 
 

 
ُّكثــريا مــا يــستعني الباحــث بمقدمــة املــصنف عــىل كتابــه لــتلمس منهجــه فيــه،  ُ ً
واخلوض من خالهلا يف باقي مالمح منهجه، وملا مل نقف عىل مقدمة احلافظ 

ِّنعــــرف بالكتــــاب مــــن خــــالل بعــــض  أن ابــــن كثــــري عــــىل كتابــــه هــــذا مل نملــــك إال َ ُ
قوالت التي حتدث فيها احلافظ ابـن كثـري عـن كتابـه، ثـم سـننتقل لبيـان منهجـه الن

 .فيه من خالل ما ظهر لنا من صنيعه يف الكتاب
 فهو قول احلافظ ابن كثـري يف النـوع احلـادي والـستني :أما أول هذه النقوالت

فــــة الثقــــات والــــضعفاء مــــن الــــرواة معر« )١(»اختــــصار علــــوم احلــــديث«مــــن كتابــــه 
 : وهو يرسد بعض املصنفات يف هذا الفن»وغريهم
 شيخنا أيب عبد اهللا »ميزان« شيخنا احلافظ أيب احلجاج املزي، و »وهتذيب«

ُالـــذهبي، وقـــد مجعـــت بيـــنهام، وزدت يف حتريـــر اجلـــرح والتعـــديل علـــيهام يف 
 وهو من أنفـع »جاهلالتكميل يف معرفة الثقات والضعفاء وامل« وسميته ،كتاب

                                                        
)٦٦٥-٢/٦٦٤ ()١.( 



 
 

١٤ 
 .»يشء للفقيه البارع وكذا للمحدث

ويف هـــذا النقــــل بيــــان واضـــح ملوضــــوع كتابــــه هــــذا وهـــو اجلمــــع بــــني كتــــايب 
 . مع زيادة حترير عليهام»ميزان االعتدال« و »هتذيب الكامل«

 .وسيأيت تفصيل ذلك يف املبحث التايل
ة كتابــه املوســوعي  فهــو مــا قالــه احلــافظ ابــن كثــري يف مقدمــأمــا النقــل الثــاين

 : بعد أن نبه عىل أمهية علم اجلرح والتعديل)١(»جامع املسانيد والسنن «
ًوقــد مجعــت يف ذلــك كتابــا حــافال كافيــا كــافال كــامال ألشــتات مــا تفــرق يف « ً ًً ً

 يف عــدة »التكميــل يف معرفــة الثقــات والــضعفاء واملجاهيــل «غــريه، وســميته بـــ 
ًكتايب هذا حيث قد مجعته أيضا من كتب عرش جملدات، هو كاملقدمة بني يدي 

 .»... اإلسالم املعتمدة يف األحاديث الواردة عن رسول اهللا
 :ويستفاد من هذا النقل أن احلافظ أراد يف كتابه هذا

 .ًأن جيمع فيه ما تفرق يف غريه من كتب الرتاجم، وأن يكون كافيا يف ذلك-أ
 .أنه جعله يف عرشة جملدات-ب
 .»جامع املسانيد والسنن «كون كاملقدمة بني يدي كتابه أنه أراده أن ي-جـ
ً بأنه جاء كافيا كامال فيه نـوع مبالغـة » التكميل «ويظهر يل أن وصف كتاب - ً

هتذيب «بالنظر إىل غريه من املصنفات التي توسعت يف الرتمجة ملن ليسوا يف 

                                                        
)١/٥٧ ()١.( 



 
 

١٥ 
 »ب الـستة  الثقـات ممـن مل يقـع يف الكتـ« للحـافظ و »لـسان امليـزان« كـ »الكامل

البن قطلوبغا، بخالف صنيع احلافظ ابن كثري حيث مل يتوسع يف مجع الـرتاجم 
 .»هتذيب الكامل«التي ليست يف 

 » جــامع املــسانيد والــسنن «أمــا كــون هــذا الكتــاب مقدمــة بــني يــدي كتــاب -
فيظهــر يل أن املقــصود بــذلك أنــه ملــا كــان احلكــم عــىل متــون األحاديــث يعتمــد 

جــامع « أســانيدها أراد املــصنف أن يقــدم بــني يــدي كتــاب عــىل النظــر يف رجــال
 -ٍّ كـم كبـري مـن األحاديـث النبويـةع والذي عمد فيه إىل مجـ-»املسانيد والسنن 

ًكتابا خاصا يف أجل علوم اإلسناد  .اجلرح والتعديل: ً
 :»التكميل « عن احلافظ ابن كثري، فهو ما قاله يف آخر كتاب أما النقل الثالث

ُدأت يف مجع هذا الديوان قبل سنة ثالثني وسبعامئة فكمل يف وكنت قد ابت« َ
 يف ليلـــة النـــصف مـــن شـــعبان ســـنة أربـــع وأربعـــني -هـــذا آخرهـــا-تـــسع جملـــدات

 .».. وسبعامئة
 :ويستفاد من هذا النقل

ا، حيث ابتدأه قبل سنة ًعام) ١٤( تصنيف الكتاب أكثر من أنه استغرق يف. ١
 ).هـ٧٤٤( سنة هوانتهى من) هـ٧٣٠(

) ٩(أن الكتــــاب وقــــع يف تــــسعة جملــــدات، ويظهــــر أنــــه أراد أنــــه وقــــع يف . ٢
جملــدات مــن غــري كتــاب الكنــى والنــساء واملــبهامت، حيــث قــال يف آخــر كتــاب 

، فيتفــق » وهــذا آخــر املجلــد التاســع مــن كتــاب التكميــل وهللا احلمــد «: األســامء
يـث ذكـر أنـه وقـع  ح»جـامع املـسانيد «هبذا النقل هنا مع ما نقلناه عنه من مقدمـة 



 
 

١٦ 
 .يف عرش جملدات

 عـــن احلـــافظ ابـــن كثـــري فهـــو مـــا قالـــه بعـــد انتهائـــه مـــن كتـــاب أمـــا النقـــل األخـــري
 :» تكميله « من »أبواب الكنى «األسامء وقبل رشوعه يف 

 وفرغت من كتابة هذا املجلد يوم السبت وقت أذان العرص مـستهل شـعبان «
 .»..ة النجيبية اجلوانية وهللا احلمداملبارك سنة أربع وأربعني وسبعامئة باملدرس

 تـــصنيفه هلـــذا الـــسفر العظـــيم، وتـــاريخ -أو أحـــد مواضـــع-وفيـــه بيـــان موضـــع
  .االنتهاء من املجلد التاسع

  



 
 

١٧ 

 
 

 أن منهجـــه »التكميــل«ظهــر يل مـــن خــالل صـــنيع احلــافظ ابـــن كثــري يف كتابـــه 
 :اوريدور عىل ثالثة حم

 .»هتذيب الكامل«الرتاجم التي نقلها من : األول
 .زياداته يف هذه الرتاجم: الثاين
 .وزادها ابن كثري يف كتابه» هتذيب الكامل«الرتاجم التي مل تقع يف : الثالث

 :ِّوسأتكلم عىل كل حمور من هذه املحاور عىل حدة

 
هتــذيب «لخص مــنهج احلــافظ ابــن كثــري يف ســياق الــرتاجم التــي نقلهــا مــن يــت 

 :يف التايل» الكامل
ْ، فلم يفته إال اليشء اليسري من باب »هتذيب الكامل«استقصاء تراجم  .١ ُ َ

، وقد يتطرأ أن يكـون بعـض ذلـك إنـام -كام سيأيت التنبيه عليه-الوهم
 .هو من أخطاء النساخ

، »هتـذيب الكـامل«الغالـب كـام هـو يف ًيسوق اسم املرتجم كامال يف  .٢



 
 

١٨ 
 الرتمجـــة مـــا يتعلـــق باالســـم يدرجـــه وإذا ذكــر احلـــافظ املـــزي يف أثنـــاء
 .احلافظ ابن كثري يف رأس الرتمجة

ينتقــي احلــافظ ابــن كثــري مــن شــيوخ وتالميــذ املــزي األشــهر أو األكــرب  .٣
ُممن ذكر يف  َّ  .»هتذيب الكامل«ِ

لــــشيوخ والتالميــــذ يف إال أننــــي قــــد الحظــــت توســــعه يف نقــــل أســــامء ا
األبـــواب األخـــرية مـــن الكتـــاب خاصـــة أبـــواب الكنـــى فيكـــاد يستقـــيص 
مجيـــع مـــن ذكـــرهم املـــزي، ولعـــل دافعـــه لـــذلك هـــو كثـــرة االشـــتباه يف 

 واستقصاء الشيوخ والتالميذ واحلالة هذه ،الكنى الواردة يف األسانيد
 . ني الباحث عىل الوقوف عىل ترامجهمُيع

ً بعـــــض أقـــــوال األئمـــــة جرحـــــا وتعـــــديال يف ينتقـــــي احلـــــافظ ابـــــن كثـــــري .٤ ً
 .َاملرتمجني وال يستقيص ذلك

َكام أنه مل يلتزم ذكـر سـنة وفـاة املـرتجم وإن كـان الغالـب عـىل منهجـه  .٥
 .ُإيرادها وإيراد االختالف فيها إن وجد

  كثــري يف النقطتــنيَ ابــنَ احلــافظ»هتذيبــه« حجــر يف ُ ابــنُلــذا فقــد فــاق احلــافظ
ا من أهم أركان الرتمجة، وال يستطيع الباحث أن يستغني الرابعة واخلامسة ومه

إذا أراد الوقـوف عـىل » هتـذيب الكـامل«بكتاب ابن كثـري عـن الرجـوع إىل أصـله 
ِّكل ما قيل يف الراوي وعىل سنة وفاتـه، بخـالف كتـاب احلـافظ ابـن حجـر الـذي  ُ

 .ًث يف ذلك أحيانا كثريةحُيغني البا



 
 

١٩ 
 

 :، فقد»هتذيب الكامل«أما زيادات احلافظ ابن كثري يف تراجم 
ًزاد احلــافظ ابــن كثــري أقـــواال يف اجلــرح والتعــديل مل يوردهــا املـــزي يف  .١

ً وكثــريا مــا ينقــل »هتذيبــه«كتابــه، بــل وال اســتدركها احلــافظ ابــن حجــر يف 
ُّ وتعـد هـذه»ميزان الـذهبي«هذه الزيادات من   امليـزة مـن أهـم اإلضـافات ُ

 .العلمية التي قدمها لنا ابن كثري يف كتابه هذا
ًيذكر أحيانا شيوخا أو تالميذ للراوي مل يذكرهم املزي يف كتابه .٢ ً. 

 كـام يف ترمجـة يزيـد بـن ،قد يضيف فوائد تارخيية هامة إذا اقتىض األمـر .٣
 .معاوية بن أيب سفيان، ونعيم بن محاد

 .لواردة كام يف ترمجة موسى بن يسارقد ينتقد بعض األقوال ا .٤

 .قد ينبه عىل فوائد عقدية كام يف ترمجة هشام بن عامر .٥

ٍوقد يضيف حتريرا حول وفاة راو كام يف ترمجة وهب بن منبه، وحييى  .٦ ً
 .بن حممد بن حييى الذهيل

 .»شيخ«ُيكثر من زيادة وصف الرواة بـ  .٧

 .»ُقلت« بـ -ًأحيانا-يميز زياداته .٨

يف حاشية التحقيق بتمييز زيادات احلافظ ابن كثري يف كتابـه هذا وقد اعتنيت 
َّحماوال االستقصاء يف ذلك إال ما ند عني َ ً. 



 
 

٢٠ 
 

ونقصد هبا تلك الرتاجم التي ليست من رشط املزي فزادها احلافظ ابن كثري 
لذي ظهر لنا من خالل التحقيق يف ، ونلخص منهجه ا»هتذيب الكامل«من غري 
 :التايل
هتــذيب «ني يف زياداتـه عــىل احلــافظ ابـن كثــري عــىل مـوردين رئيــساعتمـد  .١

أوهلام نص عليـه فـيام سـبق مـن النقـل عنـه واآلخـر ظهـر يل مـن » الكامل
اإلكــامل يف ذكــر « للحــافظ الـذهبي، و »ميـزان االعتــدال«:  ومهــا،صـنيعه

يني، وقد نص يف ثنايا بعض الرتاجم  للحس»من له رواية يف مسند أمحد
 . منهِهِعىل نقل

ِإال أنــه مل يــستقص تــراجم هــذين الكتــابني وإن كــان قــد أتــى عــىل أكثــر مــا  .٢ َ ْ َ
من بداية املوضع الذي وقفنا عليـه مـن -فيهام، فأغفل عىل سبيل املثال
 : فلم يذكرها»اإلكامل«هذه الرتاجم من -كتابه إىل آخر حرف امليم

 .كيمعاذ التيمي امل -
 .ُمعاوية بن معتب، عن عمر -

 .معاوية بن معبد -

 .معاوية الليثي -

 .معبد بن قيس -

 .معروف األزدي -

 .معقل بن مقرن املزين -



 
 

٢١ 
 .معن بن نضلة -

 .املغرية بن حذف -

 .املنذر بن الزبري -

 .منصور بن أذين -

 .منيب، عن عمه -

 .مهاجر بن احلسن -

 .وغريها -

 : هذه الرتاجم»ميزان االعتدال«كام أغفل من 
 .بن نجدةمعاذ  -
 .معاوية بن محاد -

 .معاوية بن طويع -

 .معاوية بن عبد اهللا -

 .معاوية بن عبد الرمحن -

 .معاوية بن عطاء -

 .معاوية بن معبد -

 .معاوية بن موسى -

 .معبد بن مجعة -

 .معروف بن حممد -



 
 

٢٢ 
، وهـــو خـــالف مـــا يوحيـــه قولـــه عـــن التهـــذيب ة كثـــري تـــراجم أخـــرىهتـــوقـــد فات
ستقــــصاء كــــل مــــا يف امليــــزان كــــام ، حيــــث يــــوحي ا»مجعــــت بيــــنهام«وامليــــزان 

 .استقىص ما يف التهذيب لكن صنيعه خيالف ذلك
ًفإنه يتقيد بلفظه غالبا وال يترصف، أما يف نقله من  »اإلكامل«إذا نقل من  .٣

فالحظــت أنــه ال يتقيــد بكــالم الــذهبي بــل يرجــع إىل األصــول  »امليــزان«
 .ًالتي نقل منها ويزيد عليه أحيانا

عـن هـذين  »التهـذيب« يف زياداتـه عـىل -ًنـادرا– خيرج احلـافظ ابـن كثـري .٤
البن أيب حاتم، وظهـر يل  »اجلرح والتعديل«املوردين فينقل من كتاب 

أنــه يعتنــي بنقــل الــرواة الــذين وصــفوا باجلهالــة مــن كتابــه، ويظهــر أن هــذا 
 حيــــث ذكــــر يف مقدمتــــه أن كتابــــه »امليــــزان«ًتكمـــيال لــــصنيع الــــذهبي يف 

ن املجهــولني ممـن يــنص أبـو حــاتم الــرازي عــىل خلـق كثــري مـ«سـيحتوي 
، »...ال يعــرف أو فيــه جهالــة أو جيهــل: عــىل أنــه جمهــول، أو يقــول غــريه

 .فاستدرك احلافظ ابن كثري يف كتابه بعض من فات الذهبي

أما الرتاجم التي خرج فيها احلافظ ابن كثري عن املوارد املتقدمـة فقليلـة  .٥
 .ًجدا



 
 

٢٣ 

 
 

احلــافظ ابــن كثــري احلــافظ املــزي يف رمــوزه التــي وضــعها لرجــال تــابع  .١
 .، والتزم إيرادها يف ترامجهم»هتذيب الكامل«

أمـا الرمــوز التـي يــذكرها املـزي للــشيوخ والتالميـذ والتــي تبـني موضــع  .٢
ًالتلميـــذ عنـــه فوجـــدت قـــصوراروايـــة الـــراوي عـــن شـــيخه أو روايـــة   يف ُ

دري هـــل إغفاهلـــا مـــن أوهـــام إثباهتـــا يف النـــسخة التـــي بـــني يـــدي، وال أ
ُالناســـــخ أم املـــــصنف، وقـــــد تـــــرددت يف إثبـــــات الرمـــــوز مـــــن األصـــــل 

ثبــــت يف ُ لكــــن رأيـــت أن أقتــــرص عــــىل إثبـــات مــــا أ،»هتـــذيب الكــــامل«
 .النسخة مع التنبيه عىل ذلك

 فقـد رمـز هلـم »اإلكـامل«أما الرواة الـذين زادهـم احلـافظ ابـن كثـري مـن  .٣
هم يف مسنده، وهو الرمز ذاته الذي إشارة إىل إخراج أمحد لروايت) أ(

تعجيـــــل « ومــــن بعــــده احلــــافظ يف »تذكرتــــه«اســــتخدمه احلــــسيني يف 
 .»املنفعة

 يف النــــسخة فنبهــــت عــــىل ذلــــك يف »اإلكــــامل«ُمل يرمــــز لــــبعض رواة  .٤
 .مواضعه من احلاشية

 .أما الرواة الذين ليسوا يف التهذيب وال اإلكامل فال يرمز هلم .٥



 
 

٢٤ 

 
 

 
مل يــستخدم احلــافظ ابــن كثــري اصــطالحات خاصــة يف كتابــه تــستحق اإلشــارة 

 . عىل احلافظ املزي»شيخنا«سوى أنه يطلق وصف 



 
 

٢٥ 

 
 

كتنفـه يف بعـض يال خيلو كتاب سوى كتاب اهللا عز وجل مـن أوهـام وقـصور 
 :كتاب ومن أوهام احلافظ ابن كثري التي وقفت عليها يف هذا ال،املواضع
فلم يوردها، وقد نبهنا عىل ذلك يف » هتذيب الكامل«فاتته بعض تراجم  .١

 .موضعه من حاشية التحقيق
ًيتـــابع احلـــسيني أحيانــــا عـــىل أوهامــــه يف  .٢ ِّ بعـــد مــــن لـــيس مــــن »اإلكـــامل«ُ َ ِ

 كــام يف ترمجــة ،ًعــىل رجــال الكتــب الــستة زائــدا» مــسند أمحــد«زيــادات 
 .»ابن عبد خري«ذلك ترمجة  وانظر ك،»ابن عالثة عن مسلمة اجلهني«

 كام يف ،ًيتصحف االسم عىل املصنف أحيانا فيكرره يف موضعني خطأ .٣
أبــــو عمــــر «حيــــث ذكــــره قبــــل موضــــعه يف » مــــرو الــــبجيلَأبــــو ع«ترمجــــة 
 .خطأ»البجيل

) أ(رمــز ملـــن أخـــرج لـــه عبـــد اهللا بـــن أمحـــد يف زياداتـــه عـــىل مـــسند أبيـــه بــــ .٤
، فـانظر »التـذكرة«سيني يف كام هو صنيع احل) عب(واألوىل أن يرمز له 

 .»أبو غيالن الشيباين«ترمجة 

يـستدرك عـىل املـزي مـا لـيس عــىل رشطـه فـيام ظهـر لنـا، كـام يف ترمجــة  .٥
 .»أبو قعيس«



 
 

٢٦ 

 
 

 
 :تتلخص أهم اإلضافات العلمية هلذا العمل يف

 زيادات هامة عىل ما ذكره املـزي مـن أقـوال األئمـة يف أنه أوقفنا عىل .١
اجلرح والتعديل، وبعضها مما مل يستدركه حتى احلافظ ابن حجر يف 

 .هتذيبه
وهــو احلــافظ املتفــنن يف -أبــرز هــذا الكتــاب براعــة احلــافظ ابــن كثــري .٢

ً أبرز براعتـه يف فـن الـرتاجم وإسـهامه فيـه، ليوضـع جانبـا -شتى العلوم
بتــــه اخلاصــــة مــــن مــــصنفاته التــــي ال تــــستغني عنهــــا إىل جنــــب يف مكت

املكتبـــــة اإلســـــالمية يف ســـــائر الفنـــــون، فتفـــــسريه يف علـــــوم التفـــــسري، 
 يف الـسنة النبويـة، »جـامع املـسانيد« يف التاريخ، و »البداية والنهاية«و

 يف فـــــن »التكميـــــل« يف املـــــصطلح، و »اختـــــصار علـــــوم احلـــــديث«و 
 ..اجلرح والتعديل

 . أنواع التصنيف يف فن الرتاجمإبراز نوع مميز من .٣

» هتذيب الكامل«أوقفنا عملنا يف التحقيق عىل بعض أخطاء مطبوعة  .٤



 
 

٢٧ 
فنبهنــا عليهــا يف حاشــية التحقيــق، وغالبهــا أخطــاء طباعيــة أو أوهــام ال 
ُخيلــو منهــا عمــل كبــري، فــال يطعــن بحــال مــن األحــوال يف جــودة هــذه 

ًهــا يف عمـــيل كثـــريا الطبعــة واســـتفادة البـــاحثني منهــا، وقـــد اســـتفدت من
 .وكان تعوييل عليها

  مطبوعـــة كثـــرية يف وتـــصحيفات وحتريفـــاتكـــام أوقفنـــا عـــىل أخطـــاء .٥
 .)١( للحسيني، وطبعته سيئة»اإلكامل«كتاب 

 .إىل غري ذلك من اإلضافات والفوائد التي ستظهر للناظر يف هذا العمل

                                                        
 أقـصد الطبعــة التـي بتحقيــق الـدكتور قلعجــي، وللكتـاب طبعــة أخـرى جيــدة بتحقيـق عبــداهللا )١(

 .رسور لكنها ليست بني يدي اآلن



 
 ٢٨ 

 
 
 
 

 



 
 ٢٩ 

 
 

َّال يشك الناظر يف صحة نسبة هذا الكتاب إىل احلافظ ابن كثري، حيث رصح  َ
كام عزا إليه يف غري موضع من . )١(هو نفسه بنسبته إليه فيه ويف غريه من مصنفاته 

 .)٢(كتبه 
ْلــذا فلــم يــرتدد مــن تــرجم لــه أو ذكــر كتابــه هــذا يف نــسبته إليــه كالــسخاوي يف  َ

العــامد يف ، وابــن )٤(»ذيــل تــذكرة احلفــاظ«، واحلــسيني يف )٣( »اإلعــالن بــالتوبيخ«
، )٧(»كشف الظنون« وحاجي خليفة يف )٦(»البدر الطالع« والشوكاين يف  )٥(»الشذرات«

 . وغريهم)٨(»الرسالة املستطرفة«والكتاين يف 

                                                        
 .ظر النقوالت التي نقلناها عنه يف املبحث األول من مقدمة الدراسة ان)١(
 ).٦٣٧، ٢/٥٥٣: (»اختصار علوم احلديث«و ) ١٠/٢٣: (»البداية والنهاية«  انظر )٢(
 ).٢٢١ص ()٣(
 ).٣٨ص ()٤(
)٦/٢٣٠ ()٥.( 
 ).٩٥( ترمجة رقم )٦(
)١/٤١٨ ()٧.( 
 ).٢٠٦ص ()٨(



 
 ٣٠ 

 
 

 
التكميـــل يف «: هســمى احلــافظ ابــن كثــري كتابــه هـــذا يف عــدة مواضــع مــن كتبــ

 .)١(»معرفة الثقات والضعفاء واملجاهيل
، واحلـسيني يف )٢(»اإلعـالن بـالتوبيخ«فتابعه عىل هذه التـسمية الـسخاوي يف 

 . وغريهم)٤(»البدر الطالع«، والشوكاين يف )٣(»ذيل تذكرة احلفاظ«
التكميـــل يف اجلــرح والتعـــديل ومعرفـــة «: )٥(إال أنــه ســـامه يف آخـــر كتابــه هـــذا 

رة النـسخة ممـا ُثبتـت عـىل طـُ وهي التـسمية التـي أ»ات والضعفاء واملجاهيلالثق
َّدل عىل أن ما ذكره يف غريه من الكتب إنام هو اختصار السم الكتاب؛ لذا فقـد  َ

 .اعتمدنا هذه التسمية يف نرشتنا للكتاب
                                                        

 ).٦٦٥-٢/٦٦٤: (» علوم احلديثخمترص«و ) ١/٥٧: (»جامع املسانيد «)١(
 ).٢٢١ص ()٢(
 ). ٣٨ص()٣(
 ). ٩٥(ترمجة رقم )٤(
 ).ب/٢٤٠ق  ( )٥(



 
 ٣١ 

التكميــل يف أســامء الثقــات «:  فــسامه)١(»الرســالة املــستطرفة«أمــا الكتــاين يف 
 . وهو جتوز»ء واملجاهيلوالضعفا

التكملـــة يف أســـامء الثقـــات «: )٢(»كـــشف الظنـــون«وســـامه حـــاجي خليفـــة يف 
 . وهو خطأ»والضعفاء

                                                        
 ).٢٠٦ص  ()١(
)١/٤٧١  ()٢.( 



 
 ٣٢ 

 
 

مل نقف إال عىل القطعة األخـرية مـن خمطـوط هـذا الكتـاب تبـدأ بمـن اسـمه -
 .بمعاذ وتنتهي بآخر الكتا

ٍ يميز هذه النسخة أهنا مقابلة عىل نسخة بخط مصنفها احلافظ ابن وأهم ما-
) أ/١٤٢(، و)ب/١٤٠ق (كثــري، كــام أثبــت الناســخ ذلــك يف حواشــيها كــام يف 

َ، وأهنا قد نسخ أكثرها يف حياة مصنفها كام سيأيت)أ/١٤٧(و) ب/١٤٤(و ِ ُ. 
 .هي من حمفوظات دار الكتب املرصية -
 ).ب-٢٤٢٢٧(حتمل رقم  -

 .ورقة) ٢٤٠(وتقع يف  -

 .ًسطرا يف الصفحة) ٢٥(مسطرهتا  -

 .خطها مرشقي مجيل -

 . مميز ليربزه باحلمرة و برسماعتنى ناسخها برسم االسم األول من املرتجم -

 .كام أثبت رموز الرتاجم فوق االسم املرتجم -

ناسخ هذه النسخة هو حممد بن سليامن بن أيب بكر بن حممد بـن حامـد بـن  -
املتوىف سنة و) هـ٧٥٠(املولود سنة  احلراين، ، أبو عبد اهللامسحممود، الش



 
 ٣٣ 
كتـــب بخطـــه ) ٤/٣١: (»الـــضوء الالمـــع«، قـــال عنـــه الـــسخاوي يف )هــــ٨٤٠(

ًووصـــفه بأنـــه كـــان خـــريا مـــديام للـــتالوة حافظـــا لكثـــري مـــن التـــاريخ ... الكثـــري ًً
 .والشعر

بعــد ، أي )هــ٧٧٤(وقـد فـرغ مــن نـسخ هــذا الكتـاب يف ســلخ ذي القعـدة ســنة  -
 ابــن كثــري بــشهرين حيــث تــوىف احلــافظ ابــن كثــري يف شــعبان، إال أن وفــاة احلــافظ

الناسخ قد نسخ أكثر هذا الكتاب يف حياة املـصنف حيـث انتهـى مـن اجلـزء قبـل 
 .األخري منه يف مجادى األوىل من السنة املذكورة

َّكتـــب عـــىل طـــرة هـــذه النـــسخة - األخـــري مـــن التكميـــل يف اجلـــرح والتعـــديل «: ُ
 إلسامعيل بن كثري القريش البرصوي »فاء واملجاهيلومعرفة الثقات والضع
 .الشافعي رمحه اهللا

رحيم، رب يــرس وأعــن يــا كــريم«: أول هــذه النــسخة - مــن . بــسم اهللا الــرمحن الــ
 .»...اسمه معاذ

وكان الفراغ من هذا الكتاب يف سلخ ذي القعدة سنة أربع وسبعني : وآخرها -
 .وسبعامئة

َلنسخة أهنا نسخة جمودة مصححةيظهر من اإلصالحات واإلحلاقات يف ا - َّ َ ُ. 

-إال أن هـذا مل يمنــع مــن وقـوع بعــض األخطــاء، كــام وقـع فيهــا بعــض الــسقط -
 وقــــد صــــححنا ذلــــك بــــالرجوع إىل املــــوارد التــــي اســــتقى منهــــا -وهــــو نــــادر
 . املصنف



 
 ٣٤ 

 
 

ًإظهارها مطبوعة، مـضبوطة: إذا كانت ثمرة حتقيق املخطوطات هي ً، خاليـة ً
ٍنصوصها من التصحيف والتحريف، خمدومة يف حلة قشيبة، تيرس سبل االنتفاع  ً
هبا، وذلك عىل الصورة التي أرادها مؤلفوها، أو أقرب ما يكـون إىل ذلـك، فقـد 

التكميــل يف اجلــرح والتعــديل ومعرفــة «بــذلت مــا يف وســعي يف حتقيــق كتــاب 
ًخدمته خدمة تليـق بمكانتـه  وضاعفت اجلهد يف »الثقات والضعفاء واملجاهيل

 :عىل النحو التايل

  
قمت بتنظيم مادة النص وذلك بإثبات كل ما يعني عىل جتليتـه وإيـضاحه مـن 
تقـــسيمه إىل فقـــرات، مـــع حتديـــد بدايـــة األســـطر وهنايتهـــا، فأجعـــل اســـم الـــراوي 

لتالميـذ يف وكنيته ونسبته ولقبـه ومـا يلحـق ذلـك يف فقـرة مـستقلة، ثـم الـشيوخ وا
 .فقرة، ثم األقوال فيه، ثم سنة وفاته

وأثبـــت أثنـــاء ذلـــك عالمـــات الرتقـــيم مـــن فواصـــل وغريهـــا، وحتديـــد اجلمـــل 
 .االعرتاضية، وغري ذلك مما خيدم النص ويعني عىل فهمه



 
 ٣٥ 

  
ِاعتنيــــــت بــــــضبط املــــــشكل مــــــن األســــــامء واأللقــــــاب والبلــــــدان واألنــــــسا ْ ب ُ

 .َباحلركات، وقد حتريت ذلك يف أسامء املرتمجني خاصة

  

مــن منهجــي أننــي إذا تأكــدت مــن خطــأ الكلمــة املثبتــة يف األصــل فــإنني أنبــه 
َّعليها يف احلاشية مع إثبات الصواب مكاهنا يف األصل، وقد أترك ذلك لعلة ِ. 

  
 النــــصوص املنقولــــة يف الكتــــاب وذلــــك بمقابلتهــــا ُبــــذلت جهــــدي يف توثيــــق

َباملصدر الذي نقل منه املصنف ثـم اإلشـارة إليـه، فـإذا كـان املـرتجم مـن رجـال 
 . بالعزو إليه أكتفي»التهذيب«

 يف رجــال التـذكرة« احلـسيني عزوتــه إليـه، وإىل »إكـامل«وإن كـان مـن رجــال 
 . للحافظ ابن حجر»تعجيل املنفعة«له، وإىل  »العرشة

 .»لسان امليزان« الذهبي عزوته إليه وإىل »ميزان«وإن كان من رجال 

  
 .اعتنيت ببيان أوهام املصنف أو الناسخ يف حاشية التحقيق

  

ًأبـــني أحيانـــا بعـــض تـــصحيف ِّ َ  إليهـــا ات وحتريفـــات املطبوعـــات التـــي رجعـــتُ



 
 ٣٦ 

 .لتوثيق النص

  
 من تفسري غريب، -سوى ما تقدم- ما رأيت أنه بحاجة إىل تعليقعلقت عىل

أو التنبيه عىل مسألة، أو إيضاح لبعض العبارات املستغلقة، وما شـابه ذلـك ممـا 
 .ُيعني عىل جالء النص

  
 .ُّأثبت الرموز التي استخدمها املصنف يف كتابه، وقد تقدم الكالم عليها

  
ً فهرسا يف آخر الكتاب لألعالم املرتمجني، واعتنيت فيه ببيان الرتاجم ُّأثبت

 .للفائدة» هتذيب الكامل«الزائدة عىل 
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٤١ 

 
 
 
 

 
 



 
 

٤٢ 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ْرب يرس وأعن َ ِِّ َ ْ ِّ.. 

 
 َالبـرصة َنـزل ،ُّاملـروزي اهللا عبـد أبـو ُّالغنـوي رةَجَشـ يبأ بن أسد بن )١(معاذ )د.خ( .١

 .َوكان كاتب ابن املبارك، 
ْابـــن املبـــارك، والفـــضل بـــن موســـى، وفـــضيل بـــن عيـــاض، : عـــن روى، )٢(شـــيخ َ ُ
ٍوعدة ،لْيَمُش بن والنرض َِّ. 
ُّأمحـد بـن حنبـل، وإسـامعيل القـايض، وعبـاس الـدوري، :  مجاعـة مـنهموعنه

 .ثقة: وقال هو وابن خراش. تموأبو زرعة، وأبو حا
َّوذكره ابن حبان يف   . وعرشين ومائتني)٣(تسعمات سنة : ، وقال»الثقات«ِ

 .هـ٢٢١: ثامن، وقيل: ولد سنة مخسني ومائة، وتويف سنة ثالث، وقيل: وقال غريه
َ بـــن أنـــس اجلهنـــي األنـــصاري)٤(معـــاذ)ق ت د بـــخ( .٢ ُ، صـــحايب، عـــداده يف أهـــل ُ َ ِ

 .)٥(مرص
، وعــن كعــب األحبــار، ]ت ق. بــخ د[ي صــىل اهللا عليــه وســلم النبــ: روى عــن

                                                        
 ).٢٨/١٠٣: (»هتذيب الكامل « )١(
 .، من زيادات ابن كثري»شيخ«: قوله)٢(
 .بضع: »التهذيب «، ونقله عنه املزي يف )٩/١٧٨: (»الثقات « كذا، والذي يف )٣(
  ).٢٨/١٠٥: (»هتذيب الكامل « )٤(
 .خطأ، والتصحيح من املصادر. البرصة: يف األصل)٥(



 
 

٤٣ 
 .وأيب الدرداء
ٌابنه سهيل، ومل يرو عنه غريه: وعنه ُ. 

ْ بن أوس بـن عائـذ بـن عـدي بـن كعـب بـن عمـرو بـن عمرو بن جبل بن )١(معاذ) ع( .٣ ََ ِ
َأدي بــــن ســــعد بــــن عــــيل بــــن أســــد بــــن ســــاردة بــــن يزيــــد بــــن جــــشم بــــن اخلــــزرج  ُ ّّ ُ

ُّاألنصاري اخلزرجي ِ َ، أبو عبد الرمحن، املدين صحايب جليلُّ َ َ. 
َّهو من بني جشم بن اخلـزرج،وإنام اد:  قال حممد بن إسحاق عتـه بنـو سـلمة َُ

ًكان طواال، : ألنه كان أخا سلمة بن حممد بن اجلد بن قيس ألمه، وقال الواقدي ُ
َحسن الشعر، أبيض، براق الثنايا، مل يولد له، قال ابن عبد الرب ُ َيـل إنـه ولـد وقد ق: ََّ ِ ُ

َله ولد اسمه عبد الرمحن، شهد معه الريموك ٌِ َ َ ََ. 
ومات له ولد يف حياة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، وكتب إليـه : قال غريه

َيف تعزيتــه، وشــهد معــاذ العقبــة يف ســبعني مــن األنــصار ، وملــا هــاجر املــسلمون  ََ
 .آخى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بينه وبني ابن مسعود

آخـا بينـه وبـني جعفـر : وهذا ماال خالف فيـه، وقـال ابـن إسـحاق: قال الواقدي
ًبن أيب طالب، وكان إسالمه وهو ابن ثـامين عـرشة سـنة، وشـهد بـدرا ومـا بعـدها 

 .ريض اهللا عنه وأرضاه
 .النبي صىل اهللا عليه وسلم: روى عن

ُوجنـادة أنس بن مالك، وجـابر بـن عبـد اهللا، :  وعنه مجاعة من الصحابة منهم
بن أيب أمية، وعبد اهللا بن أيب أوىف، وابن عباس، وابن عمر، وعبد اهللا بن عمرو، 

                                                        
 ).٢٨/١٠٥: (»هتذيب الكامل « )١(



 
 

٤٤ 
ُّ أمامة، وأبو ثعلبة، وأبو الطفيل، وأبو موسى، وخلق و وأبَوعبد الرمحن بن غنم،
َأسـلم مــوىل عمـر، واألسـود بــن يزيـد، وأبــو وائـل، وطــاووس : مـن التـابعني مــنهم ُ

ِامر، ومرسوق، ويزيد بن عمرية، وأبـو َك بن خيمرسل، وعمرو بن ميمون، ومال
ْإدريس اخلوالين، وأبو مسلم اخلوالين َ. 

ٌمجع القرآن أربعة من األنصار عىل عهد رسول اهللا صىل : قال قتادة عن أنس َ َ َ
ّأيب، ومعاذ، وزيد بن ثابت، وأبو زيد: اهللا عليه وسلم ُ. 

ُوأعلمهـــم بـــاحلال«:ًعـــن أنـــس مرفوعـــا : ِوقـــال أبـــو قالبـــة ُل واحلـــرام معـــاذ بـــن ُ ُ ِ
 .»جبل

ُّوقـال حممـد بـن كعـب القرظـي ُ ْ يــأيت «: قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم: َ
 .»معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلامء

ًإن معـاذا كـان أمـة قانتـا هللا حنيفـا ومل يـك مـن املـرشكني«: وقال ابن مـسعود ً ً ً ََّّ ُ« ،
ِّإنــا كنــا نــشبهه بــإبراهيم كــان يعلــ«: وقــال ِّيعلــم ] أ-٢[م النــاس اخلــري، وكــان معــاذ ُ ُ

 .»الناس اخلري
: وقـال األعمــش عــن أيب سـفيان عــن أســامة عـن عمــر يف قــصة ذكرهـا أنــه قــال

 .عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لوال معاذ هلك عمر
ْمـن حـديث حيـوة بـن رشيـح »النـسائي«  و»سـنن أيب داود«ما يف ويكفيه  َ ُعـن عقبـة )١(ُ

ِعبد الرمحن احلبيل عن الصنابحي عن معاذ أنه قـالبن مسلم عن أيب  َ ُّ ُ أخـذ رسـول اهللا : ُ
ُّواهللا يـا معـاذ إين ألحبـك فالبـد مـن أن تقـول يف «: ًصىل اهللا عليه وسلم بيدي يومـا فقـال ِ ُ

ِاللهم أعني عىل ذك:  كل صالةُدبر ِِّ ُرك وشكرك وحسن عبادتكَ َ«. 
                                                        

رشيــــــج، بــــــاجليم، خطـــــــأ وتكــــــرر اخلطـــــــأ ): ٢٨/١١١: (»هتــــــذيب الكـــــــامل« يف مطبوعــــــة )١(
)٢٨/١١٢.( 



 
 

٤٥ 
 .ًومناقبه كثرية جدا

َمواس َوكانت وفاته يف طاعون ع ، أول مـا -قرية بني الرملة وبيت املقدس-َ
ثــامين عــرشة، : نــشأ هبــا ثــم انتــرش إىل غريهــا، وذلــك يف ســنة ســبع عــرشة، وقيــل

ْتسع عرشة بغوربيسان : وقيل َ ِّرشقيه، واختلف يف سنه، فأكثر مـا قيـل ثـامن ] يف[ُ ِ
 )١ ()٣٢ (:إحــدى وثالثــون، وقيــل: ثــامن وعــرشون، وقيــل:  وقيــل،وثالثــون ســنة

َ سنة )٣٤:(، وقيل)٢()٣٣ (:وقيل  .-ريض اهللا عنه-َ
 بــن احلــارث بــن رفاعــة بــن احلــارث بــن ســواد بــن مالــك بــن غــنم بــن )٣(معــاذ) س( .٤

عفــراء بنــت عبيــد : ، املعــروف بــابن عفــراء، وهــي أمــه َُّّمالــك بــن النجــار األنــصاري
 .بن ثعلبة، وقيل غري ذلك يف نسبه

ّشــهد بــدرا هــو وأخــواه عــوف ومعــو َفــيمن قتــل أبــا جهــل، وكــان أحــد ذ، وكــان ً َ َ
إىل : الستة الذين أسلموا أول من أسلم من األنصار، وبقي إىل أيام عثامن، وقيل

 .أيام صفني من دولة عيل بن أيب طالب
ًروى له النسائي حديثا من رواية نرص بن عبد الرمحن القريش عن جده معاذ  َ َّ

ْالقريش عنه يف النهي عن الصالة بعد الصبح ُّ ِّ َ  . والعرص، ويف إسناده اختالفُ
ّ بـــن احلـــارث األنـــصاري املـــازين النجـــاري)٤(معـــاذ) ل( .٥ َّ َُّّ أبـــو : َ أبـــو حليمـــة، وقيـــل،ُّ

 . املعروف بالقارئ، صحايب،احلارث، املدين
                                                        

 . الرقم غري ظاهر يف األصل، فتممته من املصدر)١(
 . الرقم غري ظاهر يف األصل، فتممته من املصدر)٢(
 ).٢٨/١١٥: (»هتذيب الكامل «)٣(
 ).٢٨/١١٧: (»هتذيب الكامل «)٤(



 
 

٤٦ 
ِشهد اخلندق، ويقال مل يدرك من حياة رسول اهللا صىل اهللا : ُقال ابن عبد الرب ْ ُ

ْعليه وسلم سوى ست سنني، وكان من مج ُّلـة القـراء الـذين أقـامهم عمـر يـصلون ُ ََ ُ
 .بالناس يف رمضان

 .أيب بكر الصديق، وعمر، وعثامن: روى عن
ُّسعيد املقربي، وأبو الوليد عبد اهللا بن احلارث البرصي، وعمـران بـن : وعنه ُ ْ َ

 .أيب أنس، ونافع موىل ابن عمر
ُعبد اهللا بن عون قنوته يف رمضان، ومل يدركه: وحكى عنه ُْ ِ ْ. 

َّقتل يوم احلرة سنة ثالث وستني: ال أبو حاتم وغريهق َ َ ِ ُ. 
 .وله تسع وستون سنة: قال احلاكم أبو أمحد

َ بن حرملة األنصاري)٢(معاذ  )١ ()أ(  .٦ ْ َ. 
ُوثقه ابن حبان. وعنه حسني بن واقد. عن أنس ََ َّ. 

ُّ بـن خالـد بـن شـقيق بـن دينـار بـن مـشعب العبـدي، أبـو بكـر املـروزي)٣(معاذ) س( .٧ َ ُِّ  ،
                                                        

أن املـراد بــذلك ) أ(ظهـر يل مـن خـالل سـرب الـرتاجم التـي رمـز هلـا احلـافظ ابـن كثـري بـالرمز  )١(
، حيـث يرمــز بـذلك أمــام الـرتاجم التــي نقلهــا »مــسند اإلمـام أمحــد«َأن املـرتجم لــه روايـة يف 

اســتخدمه احلــسيني يف هــو نفــسه الرمــز الــذي ) أ(للحــسيني، والرمــز » اإلكــامل«مــن كتــاب 
، وقـد نبهـت عـىل ذلـك يف »تعجيل املنفعة«ملن أخرج له أمحد، ثم احلافظ يف » التذكرة«

   .املقدمة
 ).٢/٢٦٨: (»تعجيل املنفعة«، )٣/١٦٧٥: (»التذكرة«، )٤١٢ص: (»اإلكامل «)٢(
 ).٢٨/١١٨: (»هتذيب الكامل «)٣(



 
 

٤٧ 
 .موىل عبد القيس، ابن عم عيل بن احلسن بن شقيق

َّإسـامعيل بـن عيـاش، ومحـاد بـن سـلمة، والثـوري، وابـن املبـارك، : روى عن
 .وغريهم

ْإسحاق بن راهويه، وعبد اهللا بن عثامن عبدان : وعنه مجاعة منهم وهو من -َ
َ وعبدة بن عبد الرحيم، وحممد بن عيل بن حرب-أقرانه ْ َ. 

ُذكره ابن ح َ َ  .مات قبل املائتني:  وقال»الثقات«بان يف َ
 .أنه بعد املائتني]ب-٢[واألشبه : )١(قال شيخنا

 .)٢( وهلم
َ بن خالد العسقالين)٣(معاذ .٨ َ ْ َ. 

 .أيمن بن نابل، وزهري بن حممد، وعامرة بن زاذان: عن
َحرملـــــة، واحلـــــسن بـــــن عبـــــد العزيـــــز اجلـــــروي، وحممـــــد بـــــن خلـــــف : وعنـــــه َ

ْالعسقالين، وحممد بن رو ِح القترييَ َ. 
َتشبه أحاديثه عن زهري أحاديث إبراهيم بن أيب حييى: قال أبو حاتم ُ. 
َقدم مرص، وكتب عنه هبا: وقال ابن يونس ِ ُ. 

                                                        
 .دمةاملزي، وقد نبهنا عىل هذا املصطلح يف املق:  أي)١(
 هذه اللفظة يستخدمها احلافظ املزي يف كتابه عند ذكر رواة التمييز، ومشى ابن كثري عـىل )٢(

 .هنجه هنا
 ).٢٨/١٢٠: (»هتذيب الكامل «)٣(



 
 

٤٨ 
ًذكر متيزا َُ ِ. 

َ بــن رفاعــة بــن رافــع بــن مالــك )١(ُمعــاذ) س ت د خ( .٩  العجــالن بــن عمــرو بــن )٢(]بــن[ِ
ُّعامر بن زريق األنصاري، الزرقي، أخو عبيد َ ْ َِ ُّ ُ. 

 .ِ، وجابر بن عبد اهللا، وغريمها)س ت د خ(أبيه: روى عن
َعبد اهللا بن حممد بن عقيل، وحممد بن إسحاق، وحييى : ٌوعنه مجاعة منهم

 .َبن سعيد األنصاري، ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

َ بن زهرة، ويقال)٣(معاذ) د( .١٠ ْ ِّمعاذ أبو زهرة الضبي، تا: ُ َّْ َ  .بعيُ
 .النبي صىل اهللا عليه وسلم يف القول عند اإلفطار:  روى عن
َحصني بن عبد الرمحن: وعنه ُ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 . بن سعد أو سعد بن معاذ، أحد املجهولني)٤(معاذ) خ( .١١

روى حديثــه مالــك، عــن نــافع، عــن رجــل مــن األنــصار، عــن معــاذ بــن ســعد أو 
عب بن مالك، رواه البخـاري يف )٥(سعد بن معاذ، يف ذبح اجلارية ْ التي كانت لكَ ِ

 .ً متابعة»صحيحه« من »الذبائح«
                                                        

 ).٢٨/١٢١: (»هتذيب الكامل «)١(
 . زيادة من املصدر)٢(
 ).٢٨/١٢٢: (»هتذيب الكامل «)٣(
 ).٢٨/١٢٣: (»هتذيب الكامل «)٤(
َشاة بحجر أي ذبحها ل)٥( َ ِ. 



 
 

٤٩ 
سكي : قال شيخنا َّوروى يزيد بن عطاء السكْ  : )١(]عن[َّ

ِّ بن سعد السكسكي)٢(معاذ .١٢ َ َّ َْ وروى عبد اهللا بن حممد . ، عن جنادة بن أيب أميةْ
 :بن أسامء عن مهدي بن ميمون عن

 عطـاء عنـد كنـت: معاذ بن سـعيد، قـال:  وقال بعضهم، بن سعد األعور)٣(معاذ .١٣
 .رباح أيب بن
 بــن حــرام عــن ميمــون بــن مهــدي عــن ُّديْاألز صــالح بــن الــرمحن عبــد وروى
 :عن أبيه عن مرداس بن ثابت بن سعيد عن ،األنصاري عثامن
، وعمـرو بــن ســهل، أهنـام حــرضا عبيــد اهللا بـن زيــاد قبحــه اهللا  بــن معــاذ)٤(سـعد .١٤

 .ف احلسني وذكر احلديثيرضب بقضيبه أن
ُذكر  .ًوا متييزاُ

 .ُّاملدين ُّهنيُاجل بْيَبُخ بن اهللا عبد بن )٥(معاذ) بخ( .١٥
أبيه، وجابر بن عبد اهللا، وعبد اهللا بن أنيس، وابن عباس، وعقبة بن  :عن روى

 . ِعامر، وغريهم
ّبكري بن األشج، : وعنه َ  .أيب هالل، وغريهم بن ديوسع ،أسلم بن وزيدَ

 .من الثقات: معنيقال ابن 
                                                        

 . زيادة من املصدر)١(
 ).٢٨/١٢٤: (»هتذيب الكامل «)٢(
 ).٢٨/١٢٤: (»هتذيب الكامل «)٣(
 ).٢٨/١٢٤: (»هتذيب الكامل «)٤(
 ).٢٨/١٢٥: (»هتذيب الكامل« )٥(



 
 

٥٠ 
 .»الثقات«ثقة، وروى عنه غري واحد، وذكره ابن حبان يف : وقال أبو داود

 .هـ١١٨مات سنة 
َمعاذ بن سعوة) أ( .١٦ ْ ِ الراسبي)١(َ َّ)٢(. 

ِّ بن املحبق بن سلمة)٣(َّعن سيار َ  . وثقه ابن حبان.أيب املخارق )٤( وعنه عبد الكريم.ُ
ْ بن سهلمعاذ )أ( •  .)٦( بن أنس)٥(َ

 .بيه، عن جده، عن أيب الدرداءعن أ
سـهل : كـذا وقـع يف بعـض الروايـات، ويف بعـضها. يزيد بن أيب حبيب: وعنه

َبن معاذ بن أنس اجلهني، وهو الصواب َّوقد تقدم. ُ ََ. 
 .)٨( بن عبد الرمحن بن حبيب)٧(معاذ .١٧

 .ليس بذاك: )٩(قال الدارقطني
                                                        

 . كذا أخره إىل هنا، ومقتىض الرتتيب أن يتقدم عن هذا املوضع)١(
 ).٢/٢٦٨: (»تعجيل املنفعة«، و )٣/١٦٧٧: (»التذكرة«، و )٤١٢ص: (»اإلكامل «)٢(
ســـنان، كـــام وقـــع يف مـــصادر : ، وصـــوابه»التـــذكرة«، ومطبوعـــة »اإلكـــامل« كــذا يف مطبوعـــة )٣(

 .وغريها) ٨/٢٤٨: (»اجلرح والتعديل«و ) ٧/٣٦٤: (»التاريخ الكبري«ترمجة معاذ كـ 
 . خطأ. عبد اهللا:  يف األصل)٤(
 .عن هذا املوضع كذا أخره، ومقتىض الرتتيب أن يتقدم )٥(
 ).٢/٢٦٩: (»تعجيل املنفعة«، و )٣/١٦٧٧: (»التذكرة«، و )٤١٢ص: (»اإلكامل «)٦(
هتــــذيب «أغفــــل ابــــن كثــــري هــــذا االســــم عــــن الرمــــوز، ومنهجــــه يف الــــرواة الــــذين ليــــسوا يف   )٧(

 .أنه يغفلهم عن الرموز، كام بيناه يف املقدمة» اإلكامل«وال »الكامل
 ).٦/٥٤: (»لسان امليزان«، و )٥/٤٥٢: (»ميزان االعتدال «)٨(
 ).٤٩٥رقم: (له» سؤاالت احلاكم «)٩(



 
 

٥١ 
 بـن عـثامن بـن عمـرو بـن  بـن عبـد الـرمحن بـن عـثامن بـن عبيـد اهللا)١(معـاذ) خ م س( .١٨

ُّعامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القريش، التيمي املدين ُ ّ ُ. 
: قـال أبـو حــاتم.إنـه ســمع مـن عمـر: ، وقيـل)س م خ(ُأبيـه، ومحـران: روى عـن
 .وال يصح
راهيم بــن )س م(أخــوه عــثامن، وعبــد اهللا بــن أيب ســلمة: وعنــه ، وحممــد بــن إبــ

ُّاحلـــارث التيمـــي، والز ُّ ْ، ونـــافع بـــن جبـــري بـــن )س م(ْهـــري، وحممـــد بـــن املنكـــدرَّ َ ُ
ْمطعم  .»الثقات«، ذكره ابن حبان يف )س م(ُ

 .، تقدمبن احلارث]أ-٣[معاذ بن عفراء ) س( •
ُّ بـــن العــالء بــن عـــامر املــازين، أبــو غـــسان البــرصي، أخـــو أيب )٢(معــاذ) ت خــت( .١٩ ََّ ُّ َّ

 .َعمرو بن العالء
 .أبيه، وسعيد بن جبري، ونافع: روى عن
أبو عاصم، واألصمعي، وعثامن بن عمر بن فارس، ومعتمر، ووكيع، : وعنه

َّوحييى القطان، وآخرون َ. 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ّ بــن فـضالة الزهــراين، ويقــال)٣(معـاذ) خ( .٢٠ َ ريش، مــوالهم، أبــو ُّالطفـاوي، ويقــال القـ: َ
ُّزيد البرصي َْ. 

                                                        
 ).٢٨/١٢٦ : (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/١٢٨: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٨/١٢٩: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٥٢ 
 هليعـــــة، وهـــــشام حفـــــص بـــــن ميـــــرسة، والثـــــوري، وابـــــن: روى عـــــن، )١(شـــــيخ 

 .الدستوائي، وغريهم
ْأبو سلمة البلخي، وأمحد بن منصور الرمادي، وعبـد اهللا : وعنه مجاعة منهم َ

ُّ، والـذهيل، ويعقـوب بـن سـفيان، ويعقـوب -وهـو أكـرب منـه-بن وهب املـرصي 
 .ثقة صدوق: بن شيبة، وأبو حاتم وقال

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
معــاذ بــن حممــد بــن : معــاذ بــن أيب بــن كعــب، وقيــل بــن حممــد بــن )٢(معــاذ [) ق( .٢١

معــاذ بــن حممــد بــن حممــد بــن أيب بــن : معــاذ بــن حممــد بــن أيب بــن كعــب، وقيــل
 .كعب األنصاري املدين

أبيه، وهشام بن عروة، وحممـد بـن حييـى بـن حبـان، وأيب بكـر بـن : روى عن
ْحزم، وأيب الزبري، وعطاء اخلراساين، وعن ابن صهبان، وعن ابن مج ُ ْ  .هانُ

، وابـــن هليعـــة، -وهـــو مـــن أقرانـــه-معاويـــة بـــن صـــالح احلـــرضمي: روى عنـــه
والواقدي، ويونس بن حممد، وعبـد اهللا بـن معاويـة الـزبريي، والنـرض بـن طـاهر، 

 .وحممد بن عيسى بن الطباع
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 .، من زيادات ابن كثري»شيخ«:  قوله)١(
، »هتــذيب الكــامل« ، ومل يــرد يف األصــل فاســتدركناه مــن)٢٨/١٣٠: (»هتــذيب الكــامل« )٢(

قــدر -، وحاولنــا متابعــة احلــافظ ابــن كثــري»هتــذيب التهــذيب«وأوردنــا شــيوخه وتالميــذه مــن 
 . يف أسلوب صياغته للرتاجم يف كتابه-الطاقة



 
 

٥٣ 
 :وهلم

َ بن حممد اهلذيل )١(معاذ  .٢٢ ُ)٢(. 
 .)٣(]عن يونس بن عبيد

 .ال يتابع عىل رفع حديثه: )٤(يلوقال العقي
َُوهلم َ: 

َمعاذ .٢٣  . بن حممد األنصاري)٥(ُ
َّوعنه حممد بن أيب بكر املقدمي. عن األوزاعي ُ. 
 .حديثه وهميف : )٦(قال العقييل

ال : ًمنكــر احلــديث، وأورد لــه حــديثا يف اجلمعــة ثــم قــال: )٧(وقــال ابــن عــدي
 .)٨(أعرفه إال هبذا احلديث

                                                        
 ظهر يل من خالل سياق كالم ابن كثري أن هـذا الـراوي سـقط كـذلك يف هـذا املوضـع، ألن )١(

 .»امليزان« من قول العقييل املذكور متعلق به، فاستدركته
 ).٦/٥٥: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٥٢: (»ميزان االعتدال«)٢(
 .ًما بني املعقوفتني زيادة من عندي كام نبهت عليه آنفا)٣(
 ).٤/٢٠٠: (»ضعفاؤه «)٤(
 ).٦/٥٥: (»لسان امليزان«و) ٦/٤٥٢: (»ميزان االعتدال «)٥(
 ).٤/٢٠٢: (»ضعفاؤه «)٦(
 ).٦/٤٣٢: (»الكامل «)٧(
 .إن هذا والذي قبله واحد) ٦/٥٥: (»اللسان«ل احلافظ ابن حجر يف  قا)٨(



 
 

٥٤ 
َ بـــن نـــرص بـــن حــــسان بـــن احلـــر بـــن مالـــك بـــن اخلــــشخاش  بـــن معـــاذ)١(معـــاذ) ع( .٢٤ ْ َ ُ َّ َ

 .التميمي العنربي، أبو املثنى البرصي قاضيها
َُمحيد الطويل، والثوري، وسليامن التيمـي، وشـعبة، وعبـد اهللا بـن :  روى عن

 .عون، وعوف األعرايب، ومجاعة
ن خياط، ابناه عبيد اهللا، واملثنى، وأمحد، وإسحاق، وخليفة ب: وعنه مجاعة منهم

 . أيب شيبة، وبندار، وحممد بن املثنى، وحييى بن معنيبنااوأبو خيثمة، و
 .ثقة: هو وأبو حاتم والنسائي: قال

 .ثبت: زاد النسائي
ُّإليــه املنتهــى يف التثبــت، وقــال مــرة: وقــال أمحــد بــن حنبــل َ هــو قــرة عــني يف : َّ
 .ما رأيت أعقل منه كأنه صخرة: ًاحلديث، وقال أيضا
َما أبايل إذا تابعني معاذ وخالد بـن احلـارث مـن خـالفني :  القطانوقال حييى َ َ ْ َ
 .من الناس

ًوكان شعبة حيلف ال حيدث ويستثني معاذا وخالدا ً. 
ً يدعو هلام يف سجوده، وقال أيضا ما بالكوفة وال بالبـرصة وال )٢(وكان حييى

َباحلجاز أثبت من معاذ بن معاذ، وما أبايل إذا تابعني من خالفني ْ َ. 
َّوقال حممد بن عيسى بن الطباع ِما علمت أن أحدا قدم بغداد إال وقد تعلـق : َّ ُ ً

عليه يف يشء من احلديث إال معاذ العنربي، فإهنم ما قدروا أن يتعلقوا عليـه يف 

                                                        
 ).٢٨/١٣٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 .القطان:  أي)٢(



 
 

٥٥ 
 .يشء من احلديث، مع شغله بالقضاء

كـان ثقـة، ولـد يف سـنة تـسع عـرشة ومائـة، وويل قـضاء : وقال حممد بن سـعد
ِارون ثم عزل عنها، وتويف هبا سنة البرصة هل  .هـ١٩٦ُ

ُّ بـــــن هـــــاين القيـــــيس، ويقـــــال)١(معـــــاذ ) خ( .٢٥ ْ ُّالعيـــــيش، ويقـــــال البهـــــراين، ويقــــــال: َ َ :
 .ُّاليشكري، أبو هاين البرصي

َّجعفر بن سليامن، ومحاد بن سلمة، وابن املبارك وعدة:  روى عن ِ. 
د الـــــرمحن اجلوزجـــــاين، وخليفـــــة، وعبـــــد اهللا بـــــن عبـــــ: وعنـــــه مجاعـــــة مـــــنهم

 .َّالدارمي، والفالس، وبندار، وحممد بن سعد، وحممد بن املثنى
 .ثقة: قال النسائي

 .وذكره ابن حبان يف الثقات
ُّ بن هشام بن أيب عبد اهللا سنرب الدسـتوائي البـرصي)٢(معاذ) ع( .٢٦ َُ َّ ْْ ، سـكن ناحيـة مـن َ

ًاليمن مدة، ثم عاد إىل البرصة، ومات هبا َّ ُ. 
ْ بن عبد امللك، وبكري بن أيب السميط، وشعبة، وعبد ، وأشعث)ع (أبيه: عن ِ َّ

 .اهللا بن عون، وحييى بن العالء
، وأبـــو ]ب-٣[أمحـــد بـــن حنبـــل، وإســـحاق بـــن راهويـــه: وعنـــه مجاعـــة مـــنهم

َّخيثمة، وعفان، وعيل بن املديني، والفالس، وبندار، وحممد بن املثنى َّ َ. 
ِملعـايص مـن قـدر اهللا، فلـام لـيس ا: رأيت يف كتابه عـن أبيـه: قال اإلمام أمحد َ َ

                                                        
 ).٢٨/١٣٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/١٤٠: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٥٦ 
َقدم مكة يف جتارة ليحدثهم، فقال احلميدي ًال تسمعوا من هذا القدري شيئا : ُ ََ-
ْوســــمع رجــــال يكثــــر يف احلــــديث والفقــــه ِّ ُ وأي يشء عنــــده مــــن :  فقــــال أمحــــد-ً

 .احلديث؟
 .صدوق، وليس بحجة: عن ابن معني: وقال عباس

 . من قتادة عرشة آالف حديثسمعته يقول سمع أيب: وقال عيل بن املديني
عنــدي عــرشة آالف، فــسخرنا منــه وأنكرنــا عليــه، فلــام : وســمعته بمكــة يقــول

ًجئنا البرصة أخرج إلينا كتبا نحوا مما قال عن أبيه فجعل يقول هذا سمعته وهذا : ً
ِّمل أسمعه يميزها َُ. 

أكــره أن : هــو عنــدك حجــة؟ فقــال: قلــت أليب داود: وقــال أبــو عبيــد اآلجــري
 .ًل شيئا كان حييى ال يرضاه، يعني حييى القطانأقو

له عن أبيه عن قتادة حـديث كثـري، ولـه عـن غـري أبيـه أحاديـث : وقال ابن عدي
 .صاحلة، وهو ربام يغلط يف اليشء بعد اليشء وأرجو أنه صدوق

 .مات يف ربيع اآلخر سنة مائتني: وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال
َّ بن ياسني الزي)١(معاذ .٢٧  .اتَّ

ْعن أبرد بن أرشس بحديث  .»تفرتق أمتي عىل سبعني فرقة« :َ
َقال العقييل  .جمهول، وحديثه غري حمفوظ: )٢(ُ

                                                        
 ).٦/٥٦: (»لسان امليزان«، )٦/٤٥٤: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٤/٢٠١: (»ضعفاؤه «)٢(



 
 

٥٧ 
َ القريش)١(معاذ]س[ • ُّ، جد نرص بن عبد الـرمحن، حجـازي يف ترمجـة معـاذ بـن ُ

 .احلارث بن عفراء
َمعارك) ت( .٢٨  .ابن عبد اهللا، العبدي، القييس، برصي: َّ بن عباد، ويقال)٢(ُ
: ًعبـــد اهللا بـــن ســـعيد املقـــربي، عـــن أبيـــه، عـــن أيب هريـــرة مرفوعـــا: وى عـــنر
 اهلاشـمي، وحييـى  الفـضل بـنوعبـد اهللا، »اجلمعة عىل من آواه الليـل إىل أهلـه«

 .بن أيب الفضل
ْحجاج بن نصري، وعبد الصمد، ومسلم بن إبراهيم، وآخرون: وعنه َ ُ. 

 .ال أعرفه: قال أمحد
َ أنه ذكر حديثـه يف اجلمعـة ألمحـد، فقـالوحكى أمحد بن احلسن الرتمذي ِ ُ :

َّاستغفر ربك استغفر ربك َّْ ِْ ِ. 
 .مل يصح حديثه: وقال البخاري
 .واهي احلديث: وقال أبو زرعة
 .أحاديثه منكرة: وقال أبو حاتم
 .ضعيف: وقال الدارقطني
ُجلها غري حمفوظة:  أحاديث أنكرها عليه، وقال)٣(وأورد له ابن عدي ُّ ُ)٤(. 

                                                        
 ).٢٨/١٤٣: (»الكاملهتذيب « )١(
 ).٢٨/١٤٤: (»هتذيب الكامل«)٢(
 ).٦/٤٥١: (»الكامل« )٣(
 .»هتذيب الكامل«ابن عدي من زيادات ابن كثري عىل ما يف عن  النقل )٤(



 
 

٥٨ 
ُخيطئ وهيم: ، وقال»الثقات«ابن حبان يف وذكره  َ ُِ ُ. 

َاملعاىف) س( .٢٩ ُّبن سليامن اجلزري، أبو حممد الرسعني) ١(ُ ْ ََّ ُّ. 
لـــيح بـــن ســليامن، وموســـى بـــن ُزهـــري بــن معاويـــة، وابـــن هليعــة، وف: روى عــن

ْأعني، وأيب كرز صاحب الزهري، وغريهم ُّ ْْ َُ َ. 
جعفــر الفريـايب، وعــيل بــن ابنــاه ســليامن وعبـد الكبــري، و: وعنـه مجاعــة مـنهم

َاحلسني بن اجلنيد، وأبو زرعة الرازي ُ. 
 .هـ٢٣٤وثقه احلسن بن سليامن، وقيل إنه مات سنة 

َ بــن عمــران بــن نفيــل بــن جــابر بــن جبلــة بــن عبيــد بــن لبيــد )٢(املعــاىف) خ د س( .٣٠ ُ َ َ بــن ُ
اشن بن سليمة بن مالـك بـن فهـم  ْخمُ َ ِ ِوقيـل غـري ذلـك يف نـسبه-َِ ِ َ ُّ األزدي،-َ ِ ْ 

ُّالفهمي، أبو مسعود املوصيل ِ ْ ُ، فقيه أهلها، وزاهدهم وعابدهم، وورعهمَ ِ َ َ ُُ ُِ ِ. 
ْإبراهيم بن طهامن، وإرسائيل، وأفلح بن محيد، وجعفر بن برقان، : روى عن ُ َ ُ

َّوحريـز بــن عــثامن، ومحــاد بــن ســلمة، والثــوري، وســيف بــن ســليامن، ورشيــك،  َ
 .، والليث، ومالك بن أنس، وخلقوشعبة، وابن هليعة، واألوزاعي، وابن جريج

وعبــد الكبــري، وبــرش احلــايف، وبقيــة، ]أ-٤[أمحــد : ابنــاه: وعنــه مجاعــة مــنهم
، وحممــد بــن عبـــد اهللا بــن عـــامر، وموســى بـــن -وهـــو أكــرب منـــه-. وابــن املبــارك

َأعـــني ْ ، وذكـــره أبـــو زكريـــا صـــاحب -وهـــو مـــن أقرانـــه- ووكيـــع -وهـــو أكـــرب منـــه-َ
َرحــل يف طلــب العلــم إىل اآلفـــاق، : ثالثــة، وقــال يف الطبقــة ال»تــاريخ املوصــل« َ

َوجـالس العلـامء، ولـزم الثــوري، وتـأدب بآدابـه، وتفقــه بمجالـسته، وأكثـر الكتابــة  َّ َ َّ َ
                                                        

 ).٢٨/١٤٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/١٤٦: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٥٩ 
َّعنه وعـن غـريه، وصـنف َ يف الـسنن والزهـد والفـتن واألدب وغـري ذلـك، وكـان )١(َ َ ِ ُّ َ ُّ

ًزاهدا فاضال رشيفا كريام عاقال ًً ً ً. 
ًكان شيخا له قدر وحال رجال صاحلا: َّعظم أمره وقالَوذكره اإلمام أمحد ف ًً. 

 .كان صدوق اللهجة: ًوقال أيضا
َوقال وكيع وابن معني وأبو حاتم والعجيل وابن خراش  .ثقة: ِ

ًكان عبدا صاحلا: وقال أبو زرعة ً ْ َ. 
َّكان ثقة خريا فاضال صاحب سنة: وقال حممد بن سعد ُ َِّ ً ً َ. 
َّحدثني ذاك الرجل الصالح : ملبارك يقولكان ابن ا: وقال برش احلايف يعني -َّ
أنــت معــاىف كاســمك، وكــان : وكــان الثــوري يقــول لــه:  قــال-املعــاىف بــن عمــران

 .الياقوتة: يسميه
ُوكان الثوري يمتحن أهل املوصل به، قال برش: قال َِ َ ًوكان املعاىف حمـشوا : ْ ُ ْ َ

ْبالعلم والفهم واخلري َ. 
 . كرمه عىل طعامهكان حيفظ املسائل، وذكر: وقال

 .كان الثوري يسميه ياقوت العلامء: وقال غريه
َّوقــال ابــن عــامر مل أر قــط بعــده أفــضل منــه، وذكــر أن عيــسى بــن يــونس أثنــى : َ

 .ًعليه، ومناقبه كثرية جدا
 .ست وثامنني ومائة: مخس، وقيل: وذكروا أنه مات سنة أربع، وقيل

                                                        
 ..يف السنن] حديثه[وصنف : »هتذيب الكامل« يف )١(



 
 

٦٠ 
ِ بن عمران الظهري احل)١(املعاىف) كن( .٣١ ُّ ِ ْ ُّي، أبو عمران احلميصَريْمِّ ْ ِ ِ ُّ. 

ِإسامعيل بن عياش، وابن هليعة، ومالك، وغريهم: روى عن ِ َّ. 
وين، وكثـري بـن : وعنه مجاعة منهم َّأمحـد بـن الفـرج، وسـعيد بـن عمـرو الـسكُ َ

ُعبيد، وأبو التقي هشام بن عبد امللك اليزين، ويزيد بن عبد ربه اجلرجيس ْ ُ ِ َّ ُ. 
 .»تالثقا«ذكره ابن حبان يف 

َمعان) ق( .٣٢ ُّ بن رفاعة السالمي، أبو حممد الدمشقي، ويقال احلميص)٢(ُ ِ ِْ ُّ ُّ َِّّ َ. 
ُعطــاء بــن يــسار، وعطــاء اخلراســاين، وأيب خلــف األعمــى، وأيب : روى عــن

 . وعدة،-فيام قيل-الزبري، وأيب عثامن النهدي 
إسـامعيل بـن عيـاش، وبقيـة بـن الوليـد، وأبـو املغـرية عبـد : وعنه مجاعة منهم

 .القدوس، والوليد بن مسلم
 .مل يكن به بأس: عن أمحد: قال حممد بن عوف
َّوقال مهنا عن أمحد  .ال بأس به: ُ
 .قد روى عنه الناسوثقة، : وقال عيل بن املديني

 .ثقة: وقال دحيم
 .ال بأس به: وقال حممد بن عوف

تب حديثه وال حيتج به: وقال أبو حاتم ُيكْ ُ ُ ُُ ُ َ. 
                                                        

 ).٢٨/١٥٦: (»لكاملهتذيب ا« )١(
 ).٢٨/١٥٧: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٦١ 
 .ه بأسليس ب: وقال أبو داود

 .ضعيف: وقال عباس عن ابن معني
ُّوقال السعدي ْ  .ليس بحجة: َّ

ِّلني احلديث: وقال يعقوب بن سفيان َ. 
ِّمنكــــر احلــــديث، يــــروي املراســــيل، وحيــــدث عــــن أقــــوام : وقــــال ابــــن حبــــان َ ُ

ُجماهيل، ال يشبه حديثه حديث األثبات، فلام صار الغالب يف رواياته ما ينكـره 
 .جاج بهالقلب استحق ترك االحت

 .عامة ما يرويه ال يتابع عليه: وقال ابن عدي
 .)١(ال يكتب حديثه وال حيتج به: وقال األزدي

َمعان .٣٣  . أبو صالح)٢(ُ
ًروى عن أيب حرة عن بن سريين عن أيب هريرة مرفوعا،  َّ َكل ما هنى اهللا عنه «ُ ََ

 .سف، رواه عنه عبيد اهللا بن يو»حتى لعب الصبيان بالقامر]ب-٤ [)٣(تابهيف ك
 .ليس بمعروف: )٤(قال ابن عدي

                                                        
: »التهـذيبهتـذيب «، وانظر »هتذيب الكامل« النقل عن األزدي من زيادات ابن كثري عىل )١(

)١٠/٢٠٢.( 
 ).٦/٥٦: (»لسان امليزان«، و )٦/٤٥٥: (»ميزان االعتدال «)٢(
 .كبائر:  كذا، ووقع يف املصدر)٣(
 ).٦/٣٢٩: (»الكامل «)٤(



 
 

٦٢ 

 
ُّ بــن إســحاق بــن طلحــة بــن عبيــد اهللا القــريش، أبــو األزهــر )١(معاويــة) ق س قــد خ( .٣٤ ِ َ ُ

ِالتيمي ْ َّ. 
، وإبـــراهيم )ق خ( وعائـــشة)س(عمـــران وموســـى: أبيـــه، وأعاممـــه: روى عـــن

َالتيمي، وسعيد بن جبري، وسعيد بن أيب سعيد املقربي، وعباية َ ْ  بن رفاعة، وعبد َ
ُاهللا بن عبيد بن عمري، وعروة بن الزبري، وكعيب أو أيب كعيب، وأيب بردة بن أيب  ُ ُّ

ِّموسى، وأيب صالح احلنفي، وأم الدرداء ِّ ََ. 
 .إرسائيل، والثوري، واألعمش، ورشيك، وشعبة: وعنه مجاعة منهم
 .ثقة: قال أمحد والنسائي
 .)٢(شيخ: وقال أبو زرعة
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف . ال بأس به: وقال أبو حاتم

ْبن العباس بن مرداس  ةِجامه بن )٣(ُمعاوية) س ق( .٣٥  .صحايب ،ُّيِلمُّالسِ
ِّ له حديث واحد يف بر األم، ويف إسناده اختالف ِ. 

                                                        
 ).٢٨/١٦٠: (»هتذيب الكامل« )١(
 .ٍشيخ واه:  تتمة عبارته)٢(
 ).٢٨/١٦٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٦٣ 
ِ بـن حـديج بـن جفنـة بـن قتـرية بـن حارثـة بـن عبـد شـمس )١(معاوية) ق س د بخ( .٣٦ َ ْ َ ُْ بـن َ

ُة بـن سـعد بـن أرشس بـن شـبيب بـن الـسكون بـن ُمعاوية بن جعفـر بـن أسـام َّ َ َ ْ َ
ِأرشس بن ثور بن عفري بن عـدي بـن احلـارث بـن مـرة بـن أدد التجيبـي، أبـو  َّ َ ُ ُْ َّ ُ َ

ُّأبــو نعــيم الكنــدي اخلــوالين املــرصي، صــحايب عــىل : ، ويقــالعبــد الــرمحن ُّْ ِ ُِّ ْ
 .الصحيح
، وأيب )ق س د(النبي  صـىل اهللا عليـه وسـلم، وعـن عمـر، ومعاويـة: روى عن

 .ذر، وعبد اهللا بن عمرو
ْأسـل ابنه عبد الـرمحن، وسـلمة بـن: وعنه َ، وسـويد بـن قـيسمَ ، وعبـد )ق س د(ُ

َالـــرمحن بـــن شامســـة، وعبـــد الـــرمحن بـــن مالـــك الـــسب َئي، وصـــالح بـــن حجـــري، اِ ُ
ُّوعرفطة بن عمرو، وعيل بن رباح ُ ََ ْ. 

فــضل بـــن قــال حممــد بــن ســـعد، والبخــاري، وأبــو حــاتم، وابـــن الربقــي، وامل
 .له صحبة: غسان، وابن يونس

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف  التابعني من 
 .تويف سنة مائتني ومخسني، وولده بمرص إىل اليوم: قال ابن يونس

 :وهلم
ُّ بن حديج اجلعفي الكويف)٢(معاوية .٣٧ ْ ُُ. 

 .وعنه ابنه زهري. عن زبيد اليامي
 .ًذكر متييزا

                                                        
 ).٢٨/١٦٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/١٦٧: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٦٤ 
ُّ بن حفص الشعبي)١(معاوية) س( .٣٨ ِ ْ  . الكويف، نزيل حلبَّ

 .إبراهيم بن أدهم، وإرسائيل بن يونس: روى عن
َ أبــو جعفــر عبــد اهللا بــن حممــد النفــييل، وحممــد بــن املــصفى، وأبــو )٢(]عنــه[و ٌ

 .التقي هشام بن عبد امللك
له عند النسائي حديث عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أبيه يف صوم عرفة، وحديث 

ّعن أيب َّمن تعزى بعزاء ا«: ُ َ  .»جلاهليةَ
َ بــــن احلكــــم الــــسلمي)٣(معاويــــة) س د م ر( .٣٩ ُّ َ ، لــــه صــــحبة كــــان يــــسكن املدينــــة، َ

ْعمر بن احلكم وهو وهم: وقيل َ. 
 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 .)م كن (ابنه كثري، وعطاء بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرمحن: وعنه
ُ بن حكيم بن م)٤(معاوية) ت( .٤٠ َ ْعاوية النمريي، شامَ َ  .يُّ

 .عن أبيه، وقيل عن عمه حكيم بن معاوية
َ بــن حيــدة بــن معاويــة بــن قــشري بــن كعــب بــن ربيعــة بــن عــامر بــن )٥(معاويــة) خــت( .٤١ ُ َ ْ َ

ُصعصعة القشريي، عداده فيمن نزل البرصة من الصحابة ُّ َ ْ ََ ِ ُ. 
                                                        

 ).٢٨/١٦٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 . ما بني املعقوفتني زيادة، ال يصح السياق بدوهنا)٢(
 ).٢٨/١٧٠: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٢٨/١٧١: (»هتذيب الكامل« )٤(
 ).٢٨/١٧٢: (»هتذيب الكامل« )٥(



 
 

٦٥ 
 . روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

َوالــد هبــز بــن حكــيم، ومحيــد املــز]خــت[ابنــه حكــيم : وعنــه ين، وعــروة بـــن ُُ
ْرويم َ ُ. 

َوفــد عــىل : قــال حممــد بــن ســعد َ َالنبــي صــىل اهللا عليــه وســلم وصــحبه، ]أ-٥[َ َِ
 .وسأله عن أشياء، وروى عنه أحاديث

 .ُغزا خراسان ومات هبا: وقال غريه
َ بـــن ســـربة بـــن حـــصني الـــسوائي العـــامري، أبـــو العبيـــدين الكـــويف )١(معاويـــة) بـــخ( .٤٢ ْ ُّ ْ ََ ُ َ ُ ِْ

 .األعمى
 .)بخ(سعودروى عن ابن م

ُّهيل، ومسلم البطني، وحييى بن اجلزار، وأبو إسحاق السبيعيُسلمة بن ك: وعنه َّ َ ْ َُّ ِ َ. 
 .ثقة: قال ابن معني
 .له حديثان أو ثالثة، وكان من أصحاب ابن مسعود: وقال أبو حاتم

 .مات سنة ثامن وتسعني: ، وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َ بن سعيد بن رشي)٢(معاوية)ق( .٤٣ ُّح بن عزرة التجيبيُ ِ ُّ ْ ْاملرصي، موىل بني فهم َ َ. 

ْحبيب، عن أيب اخلري عن أيب رهميزيد بن أيب : روى عن يف النكاح، ويف  )٣(ُ

                                                        
 ).٢٨/١٧٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/١٧٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .والتصحيح من املصدر. مريم:  يف األصل)٣(



 
 

٦٦ 
 . وغري ذلك)١(النكاح
ِبقيــة، وحيــوة بــن رشيــح، ورشــدين، ومعاويــة بــن حييــى األطرابلــيس، : وعنــه ْ ِ َ ُ
َّوعدة ِ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ْكان هو وأخوه القاسم يكتبان يف ديوان اجلند بمرص، وهلم : وقال ابن يونس ُ
ُّعقب بأرض الفيوم ٌ ِ َ. 

ْ بـــن أيب ســـفيان صــخر بـــن حـــرب بــن أميـــة بـــن عبــد شـــمس بـــن عبـــد )٢(معاويــة) ع( . ٤٤ َ
ْمنــاف، أبــو عبــد الــرمحن القــريش األمــوي، وأمــه هنــد بنــت عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد  َِ ُِّ َ َُ ُّ ُ

 .شمس
يف عمــرة : أســلم هــو يف احلديبيــة، وقيــل:  وقيــلأســلم هــو وأبــوه عــام الفــتح،
 .ًالقضاء، ولكن كان مستضعفا

أيب بكــر، وعمــر، وعــن كعــب : النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم وعــن: روى عــن
ِاألحبـار، ومالــك بــن خيـامر ومهــا تابعيــان، وعـن د  (أم املــؤمنني )٣( أختــه أم حبيبــةُ

 .)س ق
َّحلـسن البـرصي، ومحـانجرير بن عبد اهللا الـبجيل، وا: وعنه مجاعة منهم ِ)٤( ،

                                                        
َّ كذا يف األصل مكرر)١( ًَ. 
 ).٢٨/١٧٦: (»هتذيب الكامل« )٢(
 . من املصدروالتصحيح. حبيبة أم املؤمنني:  يف األصل)٣(
 .والتصحيح من املصدر. ومران:  يف األصل)٤(



 
 

٦٧ 
َّوذكوان أبو صالح السامن، والسائب بن يزيد، وسعيد بن املسيب، وعبد اهللا بن 
عبـاس، وعطــاء، وعلقمــة بــن وقــاص، وحممـد بــن ســريين، وحممــد بــن احلنفيــة، 
َوحممد بن كعب، ومعاوية بن حديج، ومهام بن منبه، وأبو جملز، وأبو أمامة بن  ْ ِ ِّ َُ ُ َّ َ

 .، ومات قبله، وأبو سعيدسهل، وأبو ذر
واله عمر الشام بعد أخيه يزيد، واستمر بعد عثامن، ثم كان بينه وبني عيل ما 
كـــان، ثـــم بويـــع بـــاألمر ســـنة أربعـــني، واســـتمر إىل رجـــب ســـنة ســـتني وقـــد جـــاوز 

 .الثامنني ريض اهللا عنه وأرضاه
ــــرصي)١(معاويــــة) ق( .٤٥ ُّ بــــن ســــلمة بــــن ســــليامن الن ِ ْ َّ َ يف، ســــكن ، أبــــو ســــلمة الكــــو)٢( َ

 .دمشق
هيـــل، ُتيبـــة، وســـلمة بـــن كُإســـامعيل بـــن أيب خالـــد، واحلكـــم بـــن ع: روى عـــن

 .وعطية العويف، وأيب إسحاق
 .عبد اهللا بن نمري، واألوزاعي وهو من أقرانه، وأبو معاوية الرضير: وعنه مجاعة منهم
 .كان ثقة: قال عبد اهللا بن نمري: قال البخاري
َّيثـه عـن هنـشل عـن الـضحاك عـن األسـود ضعيف، وأنكـر حد: وقال ابن معني َّ َ ْ َ
 .»..لو أن أهل العلم صانوه«: عن ابن مسعود
 .مستقيم احلديث: وقال أبو حاتم

                                                        
 ).٢٨/١٧٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 .البرصي، والتصحيح من املصدر:  يف األصل)٢(



 
 

٦٨ 
ْ بن سويد بن مقرن املزين، أبو سويد الكويف)١(معاوية) ع( .٤٦ ُ ِّ َُ َ ُ ٍ َ. 

 .)ق س ت م خ(، والرباء بن عازب)تم س د م بخ(أبيه: روى عن
ْو السفر سعيد بن حي، وأب)ق س ت م خ(أشعث: وعنه َُّ  م(د، وسلمة بن كهيلِمَ

ْ، وعامر الشعبي)س د َّ، وعمرو بن مرة)س(َّ ُ. 
 .]ب-٥[»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ُّ بـــن ســـالم بـــن أيب ســـالم ممطـــور احلبـــيش، ويقـــال)٢(معاويـــة) ع( .٤٧ ِ َ َّ اين، أبـــو َْهلـــَاأل: َّ
ِّسالم الدمشقي َّ. 

، وعكرمة بن )ق س د(خيه زيد وجده، وأ-ًإن كان حمفوظا-أبيه :  روى عن
ْ، والزهري)س(عامر  .)ع(، ونافع، وهود بن عطاء، وحييى بن أيب كثري)س(ُّ

ِأبــو توبــة، وأبــو مــسهر، وحممــد بــن محــري، والوليــد بــن :  وعنــه مجاعــة مــنهم ِ ْ ُ
 .مسلم، وحييى بن حييى

 .هو ثقة: ذكره أمحد يف أصحاب حييى بن أيب كثري، وقال
ومن مل . هو حمدث أهل الشام وهو صدوق: ًال أيضاثقة، وق: وقال ابن معني

َيكتب حديثه مسنده ومنقطعه حتى يعرفه فليس بصاحب حديث ِ َ ُ. 
 .ثقة صدوق: وقال يعقوب بن شيبة

َوقال دحيم وأبو زرعة الدمشقيان والنسائي  .ثقة: ُ

                                                        
 ).٢٨/١٨١: (»هتذيب الكامل«  )١(
 ).٢٨/١٨٤: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٦٩ 
 .ال بأس بحديثه : )١(]أبو حاتم[وقال 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ١٦٤ً بلغني أنه كان حيا سنة :قال ابن عساكر

ْ بــن صــالح بــن حــدير بــن ســعيد بــن ســعد بــن فهــر احلــرضمي، أبــو )٢(معاويــة) ر م( .٤٨ َ ْ ِ ْ َ ُ
ِأبو عبد الرمحن احلميص قايض األندلس: عمرو، وقيل ِْ. 
ُحييى بن سعيد، ورشيح بـن عبيـد احلـرضمي، واألوزاعـي :  روى عن ْ َ وهـو -ُ
ي، ومكحـــــول، وحييـــــى بـــــن ســـــعيد ، وعـــــيل بـــــن أيب طلحـــــة الـــــوالب-مــــن أقرانـــــه

 .األنصاري، ومجاعة
وهـو مـن -أسـد بـن موسـى، وزيـد بـن احلبـاب، والثـوري : وعنه مجاعـة مـنهم

 . وابن وهب، وابن مهدي، والليث، والواقدي، وأبو إسحاق الفزاري-أقرانه
 .ثقة: قال أمحد وابن معني
ًليس برىض، وقال مرة: صالح، وقال مرة: ًوقال ابن معني مرة َ ِ  كان حييى بن :ِ

 .سعيد ال يرضاه
مــا كنــا نأخــذ عنــه : ســألت حييــى بــن ســعيد عنــه فقــال: وقــال عــيل بــن املــديني
 .ًذلك الزمان وال حرفا

 .كان ابن مهدي يوثقه: عن عيل بن املديني: وقال البخاري وأبو حاتم
ُّوقال العجيل والنسائي ْ  .ثقة: ِ

                                                        
 .، خطأ، وما أثبتناه من املصدر)أمحد(قال :  يف األصل)١(
 ).٢٨/١٨٦: (»لهتذيب الكام« )٢(



 
 

٧٠ 
 .ُثقة حمدث: وقال أبو زرعة
 .ُحلديث، حسن احلديث، يكتب حديثه وال حيتج بهصالح ا: وقال أبو حاتم

َّكـان ثقــة كثـري احلــديث، وكـان قاضــيا باألنـدلس فحــج : وقـال حممــد بـن ســعد َ َ ً
 .ًحجة يف دهره فلقيه من لقيه من أهل العراق

كانــت حجتـــه ســـنة مخــس ومخـــسني ومائـــة، وكــان خروجـــه مـــن : وقــال غـــريه
 .هـ١٢٥محص إىل األندلس يف سنة 

قــد محــل النــاس عنــه، ومــنهم مــن يــضعفه ومــنهم مــن : يبةوقــال يعقــوب بــن شــ
 .يرى أنه وسط ليس بالثبت وال بالضعيف

 .صدوق: وقال ابن خراش
َّوقـــال ابـــن عـــامر النـــاس يـــروون عنـــه، وزعمـــوا أنـــه مل يكـــن يـــدري أي يشء : َ

 .احلديث
ُ ابن مهدي إذا حدث عنـه  زبـرهكان: وقال ابن معني ََ إيـش :  حييـى بـن سـعيد وقـالَ

 .بايل عمن روى، وحييى ثقة يف حديثهُحاديث، وكان ابن مهدي  ال يهذه األ
له حديث صالح، عند ابن وهب عنه كتاب، وعند أيب صالح : ُوقال ابن عدي

َّعنـه كتــاب، وعنـد ابــن مهــدي ومعـن عنــه أحاديـث، وحــدث عنــه الليـث وبــرش بــن 
ال أنه ً أرى بحديثه بأسا، وهو عندي صدوق، إ]أ-٦[الرسي، وثقات الناس، وما
 .يقع يف حديثه إفرادات

خــرج مـن محـص سـنة مخــس : وذكـره ابـن حبـان يف الثقــات وقـال ابـن يـونس
وعرشين ومائة، وقدم مرص ثم خـرج إىل األنـدلس، فلـام دخـل عبـد الـرمحن بـن 



 
 

٧١ 
معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان األندلس وملكها اتصل به فأرسله إىل 

يه من الـشام واله قـضاء اجلامعـة باألنـدلس، الشام يف بعض أموره، فلام رجع إل
 .وتويف سنة ثامن ومخسني ومائة

 معاويـة بـن عبيـد اهللا بـن يـسار ) ٢(]واسـمه[ بن صـالح بـن أيب عبيـد اهللا)١(معاوية) س( .٤٩
اة َضِ مــــــوىل عبــــــد اهللا بــــــن عــــــ،، احلــــــافظاألشـــــعري، أبــــــو عبيــــــد اهللا الدمــــــشقي

 .كاتبهبو عبيد اهللا وزير املهدي واألشعري، وكان جده أ
خالد بن خملد، وزكريا بن عدي، وأيب خيثمة، وأيب عبـد : روى عن، )٣(شيخ

 .الرمحن املقرئ، وأيب مسهر، وأيب نعيم، وخلق
أمحــد بــن عمــري بــن جوصــا، وســليامن بــن عبــد الــرمحن : وعنــه مجاعــة مــنهم

، وعيل بن رساج، وأبو حـاتم، وأبـو زرعـة الدمـشقي، -وهو أكرب منه-الدمشقي 
 .اإلسفرائينيوأبو عوانة 

 .ال بأس به: قال النسائي
 .ثالث وستني ومائتني:  وقيل،مات سنة ثنتني: وقال غريه

ُّ بــن عبــد اهللا بــن جعفــر بــن أيب طالــب القــريش اهلاشــمي )٤(معاويــة) ق س خــت( .٥٠ َِ ُّ ُ
 .املدين
َ، ورافع بن خديج، والسائب بن يزيد، وعبد اهللا بن عتبة )ق س(أبيه: روى عن

 .اهللا بن أيب رافعبن مسعود، وعبيد 
                                                        

 ).٢٨/١٩٤: (»هتذيب الكامل« )١(
 . زيادة من املصدر)٢(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات ابن كثري عىل » شيخ«:  قوله)٣(
 ).٢٨/١٩٦: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٧٢ 
ْابنه عبد اهللا، وعبد الرمحن بن هرمز األعرج، والزهـري، : وعنه مجاعة منهم ُّ

 .ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد
 .ذكره ابن حبان يف الثقات

َملا حرضت أباه الوفاة استدعى ابنه فنزع القرط من أذنيه وأوىص : وقال غريه َ َ
الده من هو أسن منه، فعمد إىل دين إين كنت أؤملك هلا، وكان يف أو: إليه وقال

. ًأبيه وكان ألف ألف فتقبله يف ذمته وقسم مال أبيه بني أخوته ومل يأخذ منه شيئا
 :ومن شعره

ــن بريبــة ــر مــا مهم ــس غرائ ٍإن ُكظبـــاء مكـــة صـــيدهن حـــرام   ٌ ُْ َُ ِ َ  
ــالم   ً مــن لـني احلــديث زوانيــاَنْبَسُْحيـ ــا اإلس ــن اخلن ــصدهن ع ُوي َ َُّ ّ ُ ُ  

َبن عبد اهللا بن خبيب) ١(ةمعاوي)أ( • ُ)٢(. 
 كـذا وقـع يف بعـض النـسخ، ويف . وعنه أسامة بن زيـد.سعيد بن املسيبعن 
 . وقد تقدم، وهو الصواب، معاذ،بعضها
 بــــن عبــــد اهللا بــــن معاويــــة بــــن عاصــــم بــــن املنــــذر بــــن الــــزبري الــــزبريي )٣(معاويــــة)أ( .٥١

 .األسدي
 .بن عروةسالم أيب املنذر، وعائشة بنت الزبري بن هشام : عن
 .ال بأس به كتبنا عنه بالبرصة: عبد اهللا بن أمحد، وأبو زرعة وقال: وعنه

                                                        
 ).٣/١٦٨٤: (»التذكرة«و ) ٤١٣ص: (»اإلكامل «)١(
 .خطأ. جندب:  وقع يف األصل)٢(
 ).٢/٢٧٠: (»تعجيل املنفعة«و ) ٣/١٦٨٤: (»رةالتذك«و ) ٣/١٦٨٤: (»اإلكامل «)٣(



 
 

٧٣ 
ُّ بــن عبــد الكــريم الثقفــي، أبــو عبــد الــرمحن البــرصي)١(معاويــة) خــت( .٥٢ َ ، املعــروف َّ

َّبالـــضال ألنـــه ضـــل يف طريـــق مكـــة، مـــوىل البكـــرات َ  ويقـــال مـــوىل أيب بكـــرة ،َّ
 .الثقفي
 وبكر املزين، واحلسن البرصي، وعطاء، أبيه، وإياس بن معاوية،: روى عن

 .وقتادة، وحممد بن سريين، وعدة
َزيد بن احلباب: وعنه مجاعة منهم ، وابن مهدي، وعبيد اهللا بن عمر ]ب-٦[ُ

ِالقواريري، وعيل بن املديني، وقتيبة، وأبو سلمة التبوذكي، وحييى بن حييى َ. 
لس، وهـو أحـب إيل ما أصح حديثه، ما أثبت حديثـه، وكـان ال يـد: قال أمحد

 .من إسامعيل بن مسلم
 .ثقة: وقال ابن معني وأبو داود

 .ليس به بأس: وقال النسائي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُصالح احلديث، حمله الصدق  ال حيتج بـه، أدخلـه البخـاري : وقال أبو حاتم
َّ حيول من هناك،يف الضفعاء ُ. 

 .مات سنة ثامنني ومائة
ْ بـن عـامر بـن أيب معاويـة الـدهني الـبجيل الكـويف، ودهـن )٢(معاويـة) س ل م عخ( .٥٣ ُ ْ َُّ َِّ ُّ

 .حي من بجيلة
عــن جــابر يف )س م(، وأيب الــزبري )ل عــخ(أبيــه، وجعفــر بــن حممــد: روى عــن

                                                        
 ).٢٨/١٩٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٢٠٢: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٧٤ 
 .الدخول إىل مكة

 .ُوعنه سويد بن سعيد، وقتيبة، وحييى بن حييى، وآخرون
 .ليس به بأس: قال ابن معني والنسائي

 .ُيكتب حديثه، وال حيتج به: وقال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

معاويــة بــن عمـــرو بــن خالــد بـــن :  بــن عمـــرو بــن غــالب، ويقـــال)١(معاويــة) س د م( .٥٤
َغالب البرصي َ. 

عــن ابــن عبــاس يف )س د م(أبيــه، واحلــسن، واحلكــم بــن األعــرج : روى عــن
 .صوم عاشوراء

َّابنـــه عمـــرو، ومحـــاد بــن ســـلمة، وعـــثامن بـــن : وعنــه عبــد احلميـــد، وعـــيل بـــن َ
 .)س د م(عاصم، ومعاذ بن معاذ، وحييى القطان

 .ثقة: قال ابن معني والنسائي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بـــن عمـــرو بـــن املهلـــب بـــن عمـــرو بـــن شـــبيب األزدي، أبـــو عمـــرو )٢(معاويـــة) ع( .٥٥ ْ َ َّ َ ُ
ْالبغدادي، كويف األصل، وهو أخو الكرماين بن عمرو، شيخ ِ. 

ائيل، وجرير بن حازم، وزائدة، وزهري بن معاوية، وأيب إسحاق روى عن إرس
 .الفزاري

                                                        
 ).٢٨/٢٠٤: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٢٠٧: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٧٥ 
احلارث بن أيب أسامة، وأبـو خيثمـة، وعبـاس الـدوري، وأبـو : وعنه مجاعة منهم

ْبكر بن أيب شيبة، وعبد بن محيد، وعمرو الناقد، والذهيل، وحييى بن معني َ ُ. 
ٍيبـايل بلقـاء رجـل كـان ال : كان صاحب زائدة ووصفه بالـشجاعة وقـال: وقال
 .أو عرشين

 .صدوق ثقة: وقال اإلمام أمحد
 .ثقة: وقال أبو حاتم

أربــع : مــات ســنة ثــالث عــرشة، وقيــل: ، وقــال»الثقــات«وذكــره ابــن حبــان يف 
 .ٍكان مولده سنة ثامن وعرشين ومائة: عرشة ومائتني، وقال غريه

ْ أبو املهلب اجلرمي، بن عمرو)١(معاوية • َ نىَّ  .َ، يأيت يف الكُ
َ بن عمرو، أبو نوفل بن أيب عقرب)٢(معاوية • ْ  .)٣(]يف الكنى[، يأيتَ

 .، ويقال بالعكس بن فالن)٤(معاوية)أ( .٥٦
 . جمهول.ُوعنه سعيد بن عمرو بن سليم. عن أيب سعيد اخلدري

 . بن عمرو العاجي البرصي)٥(معاوية .٥٧
َّعن سفيان بن عيينة، تركه الفالس وخط عىل حديثه َّ ََ. 

                                                        
 ).٢٨/٢١٠: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٢١٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 . زيادة من املصدر)٣(
 ).٢/٢٧١: (»تعجيل املنفعة«و ) ٣/١٦٨٥: (»التذكرة«و ) ٤١٥ص: (»اإلكامل «)٤(
 ).٦/٢٥٨: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٥٩: (»ميزان االعتدال «)٥(



 
 

٧٦ 
َ بن غال)١(معاوية • َ، هو معاوية بن عمرو بن غالب، تقدمبَ َ. 

ُّ بن قرة بن إياس بن هالل بن رئاب املزين، أبو إياس البرصي)٢(معاوية) ع( .٥٨ َْ َ ُ ِ َّ ُ. 
أبيــه، وعــيل بــن أيب طالــب، وأنــس بــن مالــك، وابــن عبــاس، وابــن : روى عــن

ٍعمر، وأيب أيوب، وأيب سعيد، وأيب هريرة، وعدة َِّ. 
َّس، وثابـــــت البنـــــاين، وخالـــــد احلـــــذاء،ابنـــــه إيـــــا: وعنـــــه مجاعـــــة مـــــنهم  ]أ-٧[َ

َواألعمش، وشعبة، وشهر بن حوشب، وقتادة، وأيب إسحاق السبيعي ْ َ. 
 .ثقة: قال ابن معني والعجيل وحممد بن سعد وأبو حاتم والنسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ٍ سبعني مـن أصـحاب حممـد ُتأدرك: عن معاوية بن قرة: وقال متام بن نجيح

 .ً اهللا عليه وسلم لو خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئا مما أنتم فيه إال األذانصىل
ُجالسوا وجوه الناس فإهنم أحلم وأعقل من غريهم: وقال معاوية بن قرة ِ. 

ُإن القــوم ليحجــون ويعتمــرون وجياهــدون ويــصلون ويــصومون : ًوقــال أيــضا ِ ْ َ
 .وما يعطون يوم القيامة إال عىل قدر عقوهلم

ال جتالس بعلمك السفهاء، وال جتالس بسفهك : ٌمكتوب يف احلكمة :وقال
َّال تطلـب مــن النـاس اليــوم اخلـري اطلــب مـنهم كــف األذى، : ًالعلـامء، وقـال أيــضا َ

ْفمن كف أذاه عنك اليوم فهو بمنزلة من كان يعطي اجلوائز َ َ. 
إن : قـدم معاويـة بـن قـرة عـىل ابنـه إيـاس مـن سـفر فقـال: وقال قـريش بـن أنـس

                                                        
 ).٢٨/٢١٠: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٢١٠: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٧٧ 
ًا اليــوم ال ينبغــي أن أكـون فيــه حيــا، إين رأيـت يف النــوم كــأين وأيب نــستبق إىل هـذ

ِوقد بلغت سن أيب اليوم فام أخرًغابة فأدركناها معا،  ْ  .ًج إال ميتاُ
 .إنه ولد يوم اجلمل: قيل

 .مات سنة ثالث عرشة ومائة: وقال خليفة وابن حبان
 .وهو ابن ست وتسعني سنة: وقال ابن معني

ِّ بـــن أيب مـــزرد)١(معاويـــة) س م خ( .٥٩ ُّ عبـــد الـــرمحن بـــن يـــسار املـــدين،  مـــوىل بنـــي َُ َ ََ َ
 .هاشم
، وزياد بن أيب زياد، وعبد )س م خ(، وعمه سعيد بن يسار)بخ(أبيه: روى عن

 .اهللا بن عبد اهللا بن أيب طلحة، ويزيد بن رومان
، وعبــد اهللا بــن )س م خ(، وســليامن بــن بــالل)م خ(حــاتم بــن إســامعيل: وعنــه
 .، ووكيع، وآخرون)س خ(باركامل

 .صالح: قال ابن معني
 .ال بأس به: وقال أبو زرعة
 .ليس به بأس: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ُ بن مغيث، ويقال ابن عتبة: بن معتب، ويقال)٢(معاوية )أ( .٦٠

 .َيزيد بن أيب حبيب، وسامل بن أيب سامل، جمهول: وعنه. عن أيب هريرة
                                                        

 ).٢٨/٢١٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢/٢٧١: (»جيل املنفعةتع«و ) ٣/١٦٨٦: (»التذكرة«، و )٤١٤ص: (»اإلكامل «)٢(



 
 

٧٨ 
 .»الثقات«بن حبان يف وذكره ا

َ بن هشام القصار، أبو احلسن الكويف، موىل بني أسد)١(معاوية ) م بخ( .٦١ َ َّ َ. 
ٍمحزة الزيات، والثوري، ورشيك، ومالك، وعدة: )٢(]عن[روى  َِّ َّ َّ. 

أمحد، وإسحاق، وابنا أيب شيبة، وحممد بـن عبـد اهللا بـن : وعنه مجاعة منهم
َنمري، وأبو كريب ُ. 
 .صالح وليس بذاك: قال ابن معني
قلت لعيل بن املديني فمعاوية بن هشام وقبيصة والفريايب؟ : وقال أبو حاتم

 .متقاربون: قال
 .ًهو أقوم حديثا من حييى بن يامن، وهو صدوق: وقال أبو حاتم

ِكـــان مـــن أعلمهـــم بحـــديث رشيـــك، هـــو وإســـحاق : وقـــال يعقـــوب بـــن شـــيبة ِ َ
 .األزرق

 .ثقة: وقال أبو داود
 .)٤(أغرب عن الثوري بأشياء وأرجو أنه ال بأس به: )٣(وقال ابن عدي

ربـام أخطـأ، ومـات سـنة أربـع أو مخـس :  وقـال»الثقـات«وذكره ابن حبان يف 
 .ومائتني

                                                        
 ).٢٨/٢١٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 . زيادة من املصدر)٢(
 ).٦/٤٠٧: (»الكامل «)٣(
 .»هتذيب الكامل« النقل عن ابن عدي من زيادات ابن كثري عىل )٤(



 
 

٧٩ 
ُّ بـــن حييـــى الـــصديف)١(معاويــة ) ت ق( .٦٢ َ َّ َ، أبـــو روح الـــشامي، الدمـــُ َِّ ِ َّ ُّشقي، كـــان عـــىل ْ ْ

َمن قبل املهدي]ب-٧[بيت املال بالري  ِ. 
ْيامن بن موسى، والقاسم أيب عبـد الـرمحن، والزهـريسل: روى عن ، )ق ت(ُّ

َومكحول، ويونس بن ميرسة  .)ق(َْ
إسحاق بن سليامن الرازي، وبقية بن الوليد، وعيسى بـن : وعنه مجاعة منهم

 .يونس، والوليد بن مسلم
 .ٍهالك، وليس بيشء: قال ابن معني

 .ُذاهب احلديث: وقال اجلوزجاين
بقــوي، أحاديثــه كأهنـا مقلوبــة مــا حـدث بــالري، والــذي لـيس : وقـال أبــو زرعــة

 ً.حدث بالشام أحسن حاال
ٌضــعيف احلــديث، يف حديثــه إنكــار روى عنــه هقــل بــن زيــاد : وقــال أبــو حــاتم

أحاديــث مــستقيمة، كأهنــا مــن كتــاب، وروى عنــه عيــسى بــن يــونس وإســحاق بــن 
 . أحاديث مناكري كأهنا من حفظهسليامن

ن الزهـــري مـــستقية كأهنــا مـــن كتـــاب، وروى عنـــه أحاديثـــه عــ: وقــال البخـــاري
 .عيسى بن يونس وإسحاق بن سليامن

 .ضعيف: وقال أبو داود
َّليس بثقة، وقال مرة: وقال النسائي  .ليس بيشء: َ

ْيــروي عنــه اهلقــل بــن زيــاد عــن الزهــري أحاديــث : [وقــال احلــاكم أبــو أمحــد ُّ
                                                        

 ).٢٨/٢٢١: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٨٠ 
 .منكرة شبيهة باملوضوعة

 .يها نظرعامة رواياته ف: وقال ابن عدي
ً وخاصــة ،ب مــا ســواهَّنــََجتُي  روى عنــه اهلقــل و)١(]يكتــب مــا: وقــال الــدارقطني

 .رواية إسحاق بن سليامن الرازي
 .ًوهكذا حكي عن ابن خراش أيضا

كـــان يـــرسق الكتـــب وحيـــدث هبـــا ثـــم تغـــري حفظـــه، وكـــان : )٢(وقـــال ابـــن حبـــان
 .)٣(حيدث بالوهم

ُّ بن حييى الشامي، أبو)٤(معاوية) س ق( .٦٣ ْ مطيع األطرابليس، الدمشقيَّ َ ِّ ُّ ُ ُ. 
ِأرطأة بن املنذر، وبحـري بـن سـعد، وصـفوان بـن عمـرو، وليـث بـن : روى عن َ

ْأيب سليم، وحممد بن عجالن، وموسى بن عقبة، وعدة ُ َْ ْ َ ُ. 
ِبقيــة، وحممــد بــن محــري، وحممــد بــن يوســف الفريــايب، : وعنــه مجاعــة مــنهم

َّوهشام بن عامر، والوليد بن مسلم َ. 
 .ليس به بأس: ابن معنيقال 

 .ال بأس به: ًوقال مرة ودحيم وأبو داود والنسائي
                                                        

 . ما بني املعقوفتني ظهر يل أنه سقط من األصل، فاستدركته من املصدر)١(
، ومــا ســيأيت بعــد )٢٨/٢٢٣: (»هتــذيب الكــامل«، وانظــر حاشــية )٣/٣: (»املجــروحني «)٢(

 .قليل
 .»هتذيب الكامل« النقل عن ابن حبان من زيادات ابن كثري عىل )٣(
 ).٢٨/٢٢٤: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٨١ 
 .صالح ليس بذاك: ًوقال مرة
َهو أقوى من الصديف: ًوقال مرة َّ. 

 .صدوق، مستقيم احلديث: وقال أبو زرعة وأبو حاتم
 .ثقة: وقال أبو زرعة

 .هو صحيح احلديث: وقال صالح جزرة
 .ثقة: وقال أبو عيل النيسابوري

 .ضعيف: وقال أبو القاسم البغوي والدارقطني
ُيف بعض رواياته ماال يتابع عليه: وقال ابن عدي َُ. 

ْ، واحلق الفرق بينهام كام هو )١(وأما ابن حبان فخلط هذه الرتمجة بالتي قبلها ََ ُّ
 . واهللا أعلم،قول األئمة

 . بن حييى، أبو سعيد)٢(معاوية .٦٤
ًروى حديثا منكرا: قال البخاري ً. 

 : األوهامومن
 . وقد تقدم،، هو معاوية بن سعيد بن يزيد التجيبي)٣(معاوية) ق( •

                                                        
 ).٣/٣: (»املجروحني« يف )١(
 ).٦/٥٩: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٦٣: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٢٨/٢٢٧: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٨٢ 
 . بن احللبي)١(معاوية .٦٥

أخـــاف عـــىل عبيـــد بـــن إســـحاق العطـــار منـــه، فإنـــه كـــان يـــضع : قـــال أبـــو نعـــيم
 .احلديث

َ بــن خالــد بــن مــري بــن حارثــة بــن نــارصة بــن عمــرو بــن ســعيد بــن عــيل )٢(معبــد) ع( .٦٦ ُ
َبن رهـم بـن ربـاح بـن يـشكر  ْبـن عـدوان بـن عمـرو بـن قـيس بـن عـيالن بـن مـرض بـن ُ َ

َنــزار اجلــديل، القيــيس، أبــو القاســم الكــويف القــاص، وجديلــة هــي أم يــشكر بنــت  ُ ِّ َ َ
ُمر بن أد بن طابخة ُ. 

ُأبيــه، وجــابر بــن ســمرة، وحارثــة: روى عــن بــن وهــب، والــنعامن بــن بــشري،  )٣(َ
 .]أ-٨[وغريهم من الصحابة والتابعني

 .الثوري، واألعمش، وشعبة، ومسعر: وعنه مجاعة منهم
 .كان ثقة، قليل احلديث: قالوا: قال حممد بن سعد

 .ثقة: وقال ابن معني ويعقوب بن سفيان والعجيل
 .صدوق: وقال أبو حاتم

ِّكـان عابـدا صـابرا عـىل التهجـد يـصيل : ، وقـال»الثقـات«وذكره ابن حبـان يف  َ ُ َّ ً ً
ٍالغداة والعشاء بوضوء واحد، وقال غري َ  .هـ١١٨مات سنة : هَ

                                                        
 ).٦/٥٩: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٦٢: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٨/٢٢٨: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .جارية، والتصحيح من املصدر:  يف األصل)٣(



 
 

٨٣ 
 :وهلم

ُّ بن خالد بن أنس بن مالك األنصاري البرصي)١(معبد .٦٧ ُّ. 
ٌعاصم بن سعيد املزين شيخ لبقية بن الوليد: وعنه. عن جده ّ َ ُ. 
 .ًذكر متييزا

َ بــن راشــد، أبــو عبــد الــرمحن الكــويف، ويقــال الواســطي، ســكن )٢(معبــد) ل عــخ( .٦٨ ُ
 .بغداد
ِّمعاوية بن عامر الدهني: روى عن ْ ُّ. 
َّاحلسن بن الصباح البزار، وقال: وعنه َ ْكان ثقة، ورويم بن يزيد، وموسى بن : َّ َ ُ

ُّداود الضبي َّ. 
 .ُكان يفتي برأي ابن أيب ليىل: رأيته، وأثنى عليه، وقال: قال اإلمام أمحد
 .ضعيف: وقال ابن معني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّلبـرصي، مـوىل أنـس بـن مالـك، وكـان ُّ بن سـريين األنـصاري، ا)٣(معبد) س د م خ( .٦٩

 .أكرب من أخيه حممد بن سريين
 د م خ(وحممــد)م(وعنــه أخـواه أنـس . )س د م خ(عمـر، وأيب سـعيد: روى عـن

                                                        
 ).٢٨/٢٣٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٢٣٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٨/٢٣٥: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٨٤ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف . )س
َمعبد) ق( .٧٠ ْ ْ بن عبد اهللا بن هشام بـن زهـرة بـن عـثامن بـن عمـرو بـن كعـب بـن سـعد )١(َ ُ ُ ِ

ُبن تيم بن مرة القر َّ ُ ْ ُّيش، التيميَ ْ َّ ُّ. 
 .ُابنه أبو عقيل زهرة بن معبد: وعنه. عن أيب هريرة يف فضل الرباط

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
َمعبد .٧١ ْ  . بن عمرو)٢(َ

ِعـن جعفــر الــضبعي عـن جعفــر بــن حممــد الـصادق، بحــديث يف فــضل زفــاف  َ ُّ
 بـن خملـد عـن أمحـد بـن حممـد بـن  عىل عيل، رواه ابن بطة عـن حممـد)٣(فاطمة
 .القرمطي )٤(أنس

 . القرمطي)٥(]أو[املتهم بوضعه معبد : قال الذهبي
َمعبد) ق س خد م خ( .٧٢ ْ ُّ بن كعب بن مالك األنصاري، السلمي املدين)٦(َ ُّ ََّ َ ِ ُّ. 

، وعبيـــد اهللا، وجـــابر بـــن عبـــد اهللا، وأيب )س خـــد م(روى عـــن أخويـــه عبـــد اهللا
 .)ق س م خ(قتادة

                                                        
 ).٢٨/٢٣٦: (» الكاملهتذيب« )١(
 ).٦/٥٩: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٦٤: (»ميزان االعتدال «)٢(
 .بخرب كذب يف زفاف فاطمة:  عبارة امليزان)٣(
 .وما أثبتناه من املصدر. حممد بن أمحد بن أنس:  يف األصل)٤(
 . زيادة من عندي، ليوافق السياق ما عند الذهبي يف امليزان)٥(
 ).٢٨/٢٣٦(: »هتذيب الكامل« )٦(



 
 

٨٥ 
ْأســامة بــن زيــد الليثــي، وعقيــ: وعنــه َ ُ  م(ل بــن خالــد، والعــالء بــن عبــد الــرمحنَّ
، وحممــد بــن عمــرو بــن )ق خــد(، وعيــسى بــن معاويــة، وحممــد بــن إســحاق)س

 .)س(، ووهب بن كيسان)س م(حلحلة، والوليد بن كثري
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

َمعبد) د( .٧٣ ْ ُ بن هرمز، حجازي)١(َ ْ ُ. 
واخلـروج عن سعيد بن املسيب، عن رجل من الصحابة يف فـضل الوضـوء، 

 .إىل املسجد، والصالة مع اإلمام
 .وعنه يعىل بن عطاء
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

َمعبد) د( .٧٤ ْ ْ بن هوذة األنصاري)٢(َ َ. 
ّعن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه أمر باألثمد املرو ْ ليتقه : ح عند النوم، وقالَ

 .منكر: نيالصائم، رواه عنه ابن ابنه عبد الرمحن بن النعامن، قال ابن مع
َمعبد )س م خ( .٧٥ ْ ُّ بن هالل العنزي البرصي)٣(َ َ ُّ َْ َ ِ. 

 .أنس، واحلسن، وعقبة بن عامر وغريهم: عن
 .احلامدان، وسليامن التيمي، وقتادة، ومعتمر بن سليامن، وآخرون: وعنه

                                                        
 ).٢٨/٢٣٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٢٤٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٨/٢٤٠: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٨٦ 
 .ثقة: ًمشهور، وقال مرة: قال ابن معني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َمعبد) ق( .٧٦ ْ ُّ اجلهني)١(َ َ ُّ، البرصيُ ُإنه ابن عبد اهللا بن عكيم اجلهني راوي : ، يقالَْ

ْابــن عبــد اهللا بــن عويمر،ويقــال: ، ويقــال]ب-٨[ِّحــديث نــسخ الــدباغ َ ابــن : ُ
َخالد، والصحيح أنه ال ينسب ْ ُ. 

َعمــــر، وعــــثامن، وحذيفــــة، والـــصعب بــــن جثامــــة، وعمــــران بــــن : أرســـل عــــن َ ْ َّ
 .احلصني

 .اس، وابن عمر، ومعاوية وغريهمَاحلسن بن عيل، وابن عب: وروى عن
َّاحلسن البرصي، وزيد بن رفيع، وسعد بن إبراهيم، وعبد اهللا الداناج، : وعنه َ ُ

َّوعوف األعرايب، وقتادة، ومالك بن دينار، ومعاوية بن قرة ُ ِ ُّ ْ َ. 
 .ثقة: قال إسحاق عن ابن معني

َكـــان صـــدوقا يف احلـــديث، وكـــان أول مـــن تكلـــم يف القـــ: وقـــال أبـــو حـــاتم َدر ً
ًبالبرصة، وكان رأسا يف القدر، قدم املدينة فأفسد هبا ناسا َ َ ًِ َ. 

لم فيهم ِّوذكره أبو زرعة الرازي يف أسامي الضعفاء ومن تكُ ُ. 
 .ٌحديثه صالح، ومذهبه رديء: وقال الدارقطني
أول من تكلم بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسـن، : وقال األوزاعي

َكان نرصانيا فأسلم ثم ت َنرص، فأخذ عنه معبد اجلهني وأخذ غيالن عن معبدً ُ َّ َ. 

                                                        
 ).٢٨/٢٤٤: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٨٧ 
ٍوروى مــن غــري وجــه عــن احلــسن البــرصي أنــه قــال َ ٌإيــاكم ومعبــدا فإنــه ضــال : ُ ً

ٌمضل، قال بعضهم ِ َّثم تلطف معبد فألقي يف نفسه ما ألقي: ُ َ َ. 
 .ًإن معبدا يقول بقول النصارى: وقال مسلم بن يسار

ًاحذروا معبدا فإنه :  طاووسلناقال : ن ديناروقال سفيان بن عيينة عن عمرو ب
 .ًكان قدريا

َّويف رواية عن طاووس أنه مر بمعبـد فقـال لـه أنـت املفـرتي عـىل اهللا القائـل : َ
ذب عيل: ماال تعلم، فقال معبد َّإنه يكْ َ َ ُ َُ. 

ُذكروا أنه قتله عبد امللك بن مروان، وصلبه بعد سـنة ثامنـني، وقيـل َ بـل قتلـه : ََ
 . عقوبة كبرية ألنه كان ممن خرج عليه مع ابن األشعثاحلجاج بعد

 .)١(روى له ابن ماجه عن معاوية احلديث املتقدم
ًإن النسائي روى له حديثا آخرا: وقيل َ عن عبد الرمحن بن عبد اجلديل عن )٢(ً َ

 .ًمعاوية أيضا يف قتل الشارب يف الرابعة، ومل يذكره شيخنا، فاهللا أعلم
 . الكتاين)٣(معبد .٧٧

 .جمهوالن: )٤(ابن عباس وعنه حسن الكتاين، قال أبو حاتمعن 

                                                        
، إال أن احلـديث الــذي أورده »حـديث نـسخ الــدباغ«:  لعلـه يقـصد مــا ذكـره يف أول الرتمجــة)١(

ْإياكم والتامدح فإنه الذبح«: له املزي عن معاوية وعزاه البن ماجه إنام هو َّ«. 
 ).٥٢٩٩(رقم ) ٣/٢٥٦: (»السنن الكربى «)٢(
 ).٦/٥٩: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٦٥: (»ميزان االعتدال «)٣(
ُاملـرتجم فلـم ينـسب » معبـد«أمـا . ووقع فيه حسن الكنـاين) ٨/٢٣٩: (»اجلرح والتعديل «)٤( َ

 .د، روى عن ابن عباسمعب: يف أي من هذه املصادر بل اقترصوا عىل قوهلم



 
 

٨٨ 
 .)١(معتب .٧٨

 .عن مواله جعفر الصادق
 .كذاب: قال األزدي

ِمعتمــر) ع( .٧٩ َ ْ ُّ بــن ســليامن بــن طرخــان التيمــي،)٢(ُ ْ َُّ َ  ألنــه نــزل فــيهم، وهــو مــن مــوايل َ
َّبني مرة البرصي، قيل ُّإنه كان يلقب بالطفيل: ُ ّ َ ُ. 

َّبــن أيب خالــد، ومحيــد الطويــل، وخالــد احلــذاء، أبيــه، وإســامعيل : روى عــن َ َ ُ
ْوســـيف بـــن ســـليامن، وشـــعبة، وعبـــد اهللا بـــن عـــون، وعبيـــد اهللا العمـــري، وعـــوف  َ

َاألعرايب، ويونس بن عبيد، ومجاعة ُ. 
أمحد، وإسحاق، واحلسن بن عرفة، وخليفة، وسعيد بن : وعنه مجاعة منهم

وأبو بكر بن أيب شيبة، والقعنبي، منصور، وعبد اهللا بن املبارك، وهو من أقرانه، 
َّوابن مهدي، وعبد الرزاق، واألصمعي، وعفان، وعيل بن املديني، والفـالس،  َ

َّوأبو كريب، ومسدد، وحييى بن حييى َ ُ. 
 .ولد سنة ست ومائة، ومات سنة سبع وثامنني ومائة

 . بن نافع)٣(معتمر .٨٠
َروى عنه زيد بن احلباب  .ثاحلدي]أ-٩[منكر : قال البخاري. ُ

                                                        
 ).٦/٦٠: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٦٦: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٨/٢٥٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٦/٥٩: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٦٥: (»ميزان االعتدال «)٣(



 
 

٨٩ 
ْمعـــدان) مـــد( .٨١ ُّ بـــن حـــدير احلـــرضمي، أبـــو اجلامهـــر الـــشامي احلمـــيص، أخـــو )١(َ َِ ِ ِْ ُّ ُّ َّْ َ َْ َ ُ

 .سعيد
قـال رسـول اهللا صـىل : ُعبد الرمحن بن جبري بن نفري عـن أبيـه، قـال: روى عن
ْمثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون اجلعل عىل عدوهم مثل «: اهللا عليه وسلم َُ َُ ْ ُ َ

 .»وتأخذ أجرهاأم موسى ترضع ولدها 
 .)مد(ابن أخيه معاوية بن صالح، وإسامعيل بن عياش: وعنه

ْمعــدان) ٤م( .٨٢ ْ بــن أيب طلحــة)٢(َ  -وهــو أثبـــت: قــال ابــن معــني- ابــن طلحـــة: ، ويقــالَ
َاليعمري الكناين الشامي ِ ُ َْ. 

َ، وعمـرو بـن عبــ)ق س م(، وعمـر بــن اخلطـاب)٤ م(ثوبـان: روى عـن  ت د(َسةَ
 .)س ت د م(، وأيب الدرداء)س

ابنــه حفــص بــن عمــر األنــصاري، وســامل بــن أيب اجلعــد، والــسائب بــن : وعنــه
ْحبيش َ  .، وابنه يعيش بن الوليد عىل خالف فيه)٤ م(، والوليد بن هشام)س د(ُ

 .ثقة: قال حممد بن سعد، والعجيل
 أن الوليــد بــن عبــد امللــك )٣( وذكــر ابــن عــساكر»الثقــات«وذكــره ابــن حبــان يف 
ُّعد كل واحد مائة جلدة يف الرتفضرضبه وسامل بن أيب اجل َ)٤(. 

                                                        
 ).٢٨/٢٥٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٢٥٦: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٥٩/٣٤٥: (»تاريخ دمشق «)٣(
 .»هتذيب الكامل«نقل عن ابن عساكر من زيادات ابن كثري عىل  ال)٤(



 
 

٩٠ 
َمعدان .٨٣ ْ  . بن عيسى)١(َ

ِوعنــه أبــو عــيش خالــد بــن غــسان الــدارمي. عــن حممــد بــن عجــالن َّ َّ قــال ابــن . َ
ًشــيخ ال أعرفــه، وال أعــرف أحــدا حــدث عنــه غــري خالــد بــن غــسان هــذا، : )٢(عــدي ٌ

 .وأورد له أحاديث
ْمعدي)أ( .٨٤ ِ بن كرب)٣(َ ْ اهلمداين، املرشقي)٤(َ َ. 

 .باب وخ،)٥(]وأيب ذر[عيل، وابن مسعود، : عن
َأبو إسحاق اهلمداين، وشهر بن حوشب: وعنه ْ َ. 

 .وثقه ابن حبان
ْمعدي) ت ق( .٨٥ َ بن سليامن أبو سليامن، صاحب الطعام)٦(َ َّ ْ ُ ْ َُ َ. 

 .حممد بن عجالن، وغريه: روى عن
َّبـــدل بـــن املحـــرب، وســـعيد بـــن عـــامر الـــضبعي، وســـليامن الـــش: وعنـــه ُّ ََّ َ َُ ُ ُّاذكوين، َ ُ َ
 .، وحممد بن املثنى، وآخرون)ق ت(وبندار

                                                        
 ).٦/٦٠: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٦٦: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٦/٤٦٥: (»الكامل «)٢(
، »تعجيـــل املنفعـــة«وفـــات احلـــافظ يف ) ٣/١٦٩٠: (»التـــذكرة«و ) ٤١٦ص: (»اإلكـــامل «)٣(

 .كام أثبتناه) أ(حقه أن يرمز له ، ومل يرمز له يف األصل، و)٢/٢٧٤(وانظر حاشيته 
 .معدي كرب:  الذي يف املصادر)٤(
 . زيادة من املصدر)٥(
 ).٢٨/٢٥٨: (»هتذيب الكامل« )٦(



 
 

٩١ 
ِّواهي احلديث، حيدث عن حممد بن عجالن بمناكري: قال أبو زرعة َ ُ. 
 .ٌشيخ: وقال أبو حاتم
 .ضعيف: وقال النسائي

ُّكان من أفضل الناس، وكان يعد من األبدال: وقال الشاذكوين َ ُ. 
 .)٢(ال جيوز أن حيتج به: )١(وقال ابن حبان

ِّمعرف) م د( .٨٦ َ بن واصل السعدي أبو بدل، ويقال أبو يزيد الكويف)٣(َُ َ ِْ َّ. 
ِّإبــــراهيم التيمــــي والنخعــــي، واألعمــــش، وأيب وائــــل، والــــشعبي، : روى عــــن ُِّ َِ َّ ْ َّ

 .وعمرو بن دينار، وحمارب بن دثار، وغريهم
ْابــن مهــدي، وعــيل بــن اجلعــد، وأبــو نعــيم، وحممــد بــن : وعنــه مجاعــة مــنهم َ

 .ريايب، ووكيعيوسف الف
َهو أثبت من األجلح: عن حييى بن سعيد: قال عيل بن املديني ْ. 

 .ثقة، ثقة: وقال أمحد
 .ثقة: وقال ابن معني والنسائي

 .هو من ثقات مشيخة الكوفيني: وقال ابن مهدي

                                                        
 ).٣/٤٠: (»املجروحني «)١(
ميـــــزان «، وانظـــــر »هتـــــذيب الكـــــامل« النقـــــل عـــــن ابـــــن حبـــــان مـــــن زيـــــادات ابـــــن كثـــــري عـــــىل )٢(

 ).٦/٤٦٦: (»االعتدال
 ).٢٨/٢٦٠: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٩٢ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .)٢(وله غري ما ذكرت:  أحاديث، ثم قال)١(وأورد له ابن عدي

ُعرورَامل) ع( .٨٧ ُ َّ بن سويد األسدي، أبو أمية الكويف)٣(ْ َ ْ ُُ ُّ ََ. 
ْخريم بن فاتك، وابن مسعود: روى عن َ ، وعمر بن اخلطاب، وأيب )يس قد م(ُ

 .، وأم سلمة)ع(ذر
ِسامل بن أيب اجلعد، واألعمش، وعاصـم بـن هبدلـة، واملغـرية بـن عبـد : وعنه ُ َ ْ َ

َاهللا، وواصل األحدب، وآخرون ْ. 
 .ثقة:  حاتمقال ابن معني وأبو

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
وذكر أبو حاتم عن األعمش أنه رآه ابن مائة وعرشين سنة، وهو أسود الرأس 

 .]ب-٩[واللحية
ْ بن حسان، أبو معاذ السمرقندي)٤(معروف .٨٨ َ َّ َّ َ. 

روى عن عمر بن ذر نسخة طويلة كلهـا غـري حمفوظـة، وهـو : )٥(قال ابن عدي
 .منكر احلديث

                                                        
 ).٦/٤٦١: (»الكامل «)١(
 .»هتذيب الكامل« النقل عن ابن عدي من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )٢(
 ).٢٨/٢٦٢: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٦/٦١: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٦٧: (»ميزان االعتدال «)٤(
 ).٦/٣٢٥: (»الكامل «)٥(



 
 

٩٣ 
 .)٢(جمهول: )١(تموقال أبو حا

ْمعروف) ق د م خ( .٨٩ ُّ بن خربوذ املكي، موىل عثامن)٣(َ َِّّ َ َ. 
َ يف الطواف واستالم احلجر باملحجن، وعن أيب الطفيل )٤(] عن أيب الطفيل[ ْ ِ

ِّحدثوا الناس بام يعرفون«: عن عيل هو معروف : ، وعن سفيان بن عيينة أنه قال»َ
 .بن مشكان وذلك وهم

ْ، وعبــد اهللا بــن بريــدة إن كــان )ق د م خ( عــامر بــن واثلــةأيب الطفيــل: روى عــن َُ
ْحمفوظا، وأيب جعفر حممد بن عـيل البـاقر، وحممـد بـن عمـرو بـن عتبـة بـن أيب  ُ ً

 .هلب، وأيب عبد اهللا موىل ابن عباس
جعفر بن زياد، وأبو داود الطياليس، وأبو عاصـم، وعبيـد : وعنه مجاعة منهم

َّبن عياشاهللا بن موسى، ووكيع، وأبو بكر  َ. 
 .ضعيف: قال ابن معني
ْيكتب حديثه، ويقال إن الناس أخذوا شعر هذيل منه، وذكره : وقال أبو حاتم ِ

 .»الثقات«ابن حبان يف 
كان يـشرتي الكتـب وحيـدث هبـا ثـم تغـري حفظـه : ، فقال)٥(وذكره يف الضعفاء

                                                        
 ).٨/٣٢٣: (»اجلرح والتعديل «)١(
 .»لسانه«، وقد أورده احلافظ يف »امليزان«تم من زيادات ابن كثري عىل  النقل عن أيب حا)٢(
 ).٢٨/٢٦٣: (»هتذيب الكامل« )٣(
 . زيادة أضفتها من املصدر ليستقيم السياق)٤(
 مل أقــف عــىل ترمجــة معــروف يف املجـــروحني، وقــد ذكــر احلــافظ كــذلك يف التهـــذيب أن )٥(

 عنـه، فـاهللا أعلــم، وانظـر حاشـية حتقيــق ابـن حبـان قـد ترمجــه يف الـضعفاء ونقـل نفــس الـنص
 ).٢٨/٢٦٥: (»هتذيب الكامل«



 
 

٩٤ 
 .)١(فكان حيدث بالتوهم

ْمعروف) بخ( .٩٠ ُّ بن سهيل الربمجي)٢(َ ْ ُِ ُ ْ ُ َ. 
 جعفــر بــن أيب املغــرية، عــن ســعيد بــن جبــري، عــن ابــن عبــاس يف تفـــسري عــن

ْامليرس، وعنه إبراهيم بن املختار الرازي ِ ْ َ. 
ْمعروف) س د( .٩١ ُّ بن سويد اجلذامي، أبو سلمة املرصي)٣(َ َْ ِ َ َ ْ َُ َ ُ. 

َال حيــل ثمــن الكلــب وال حلــوان «عــيل بــن ربــاح عــن أيب هريــرة : روى عــن ُْ ُّ ِ َ
َالكاهن وال مهر البغ ال عدوى وال «، وحديث »اتقوا دعوة املظلوم« وحديث »يْ
َّ، ويزيد بن صبح، وأيب عشانة، وأيب قبيل»ُطائر، والعني حق ُ ْ ُ. 

ْخالــد بــن محيــد، ورشــدين، وســعيد بــن أيب أيــوب، وابــن هليعــة، وابــن : وعنــه ِ َ ُ
 .، ونافع بن يزيد املرصيون)س د(وهب

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
يس عنـــد ابـــن وهــب عنـــه إال ثالثـــة أحاديـــث، ومـــات قبـــل لـــ: وقــال ابـــن يـــونس
 .اخلمسني ومائة

 .له عند أيب داود والنسائي احلديث املتقدم فقط
ْمعـــروف .٩٢ ُّ بـــن عبـــد اهللا اخليـــاط، أبـــو اخلطـــاب الدمـــشقي)٤(َ َ َّْ ِّ َّ َ ، مـــوىل واثلـــة، وقيـــل َ

ْموىل عبيد األعور موىل بني أمية، يقال  .ًرأى أنسا: َ
                                                        

 .»هتذيب الكامل« النقل عن ابن حبان من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )١(
 ).٢٨/٢٦٦: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٨/٢٦٧: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٢٨/٢٦٩: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٩٥ 
 .ألسقع ا بنواثلة: وروى عن

ْسليامن بن عبد الرمحن، ودحيم، وعيل بـن حجـر، وأبـو : وعنه مجاعة منهم ُ
َّحفـص عمــر بــن حفــص اخليــاط الدمــشقي أحـد املعمــرين ممــن يقــال ََ َّ َُ ْ إنــه عــاش : ُ

َّمائة وستني سنة، ولوين، وهشام بن عامر، والوليد بن مسلم َ ْ َ ُ. 
َّرأى واثلة يرشب الفقاع: قال البخاري ُ)١(. 

 .ليس بالقوي: حاتموقال أبو 
 .ًله أحاديث منكرة جدا، وعامة ما يرويه ال يتابع عليه: وقال ابن عدي

 .صدوق: ، وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُروى ابن ماجه عن هشام بن عامر عـن أيب اخلطـاب الدمـشقي عـن رزيـق بـن 

 .أيب عبد اهللا األهلاين، عن أنس يف فضل صالة اجلامعة
وفيه : ي يف ترمجة معروف أيب اخلطاب هذا، قال شيخنا ذكره ابن عد)٢(]و[

َ، عـن حممـد بـن نـرص اهلمـذاين»املعجم األوسـط«نظر، فقد رواه الطرباين يف  َ َ، 
َّ ثنا أبو اخلطاب محاد الدمشقي فذكره، قال شيخنا:عن هشام بن عامر والظاهر : َ

 .]أ-١٠[أنه رجل آخر

                                                        
َّ عىل وزن رمان، رشاب من الشعري،)١( لـسان «.  سمي بـه ملـا يرتفـع يف رأسـه ويعلـوه مـن الزبـدُ

 ).٨/٢٥٥: (»العرب
 . ما بني املعقوفتني زيادة من املصدر)٢(



 
 

٩٦ 
ْمعـــروف) ق( .٩٣ ْ بـــن مـــشكان بـــن عبـــد اهللا بـــن فـــري)١(َ ،  كعبـــة الـــرمحن)٢(]بـــاين[وز، ُ

بن نفيل  )٣(ي املقرئ املشهور، وهو موىل عامرحجازي، أبو الوليد املك
ْالكندي ِ. 
 نجــيح، )٤( ]أيب[عبــد اهللا بــن كثــري، وقــرأ عليــه القــرآن، وعبــد اهللا بــن : روى عــن

ِّوعبد الرمحن بن كيسان، وعطاء، وجماهد، ومنصور بن صفية َ ْ َ. 
ْوابـن املبـارك، وعبيـد بـن عقيـل، وحممـد بـن حنظلـة، َّبرش بـن الـرسي، : وعنه ِ َ

ْن قسطنطني، وعليه مدار رواية قنبل،ومروان الفزاري، وقرأ عليه إسامعيل ب َ  ولد َْ
 .هـ١٦٥ وتويف سنة ،سنة مائة
ْمعروف .٩٤ ِ بن أيب معروف البلخي)٥(َ ْ َ. 

 .عن جرير بن عبد احلميد بحديث يف فضل أيب بكر وعمر وعثامن
ِيرسق احلديث: )٦(قال ابن عدي ْ َ. 

ْليـــث بـــن أيب ســـليم، : روى عـــن احلـــسن البـــرصي، وعنـــه: )٧(وقـــال أبـــو حـــاتم َ ُ
ْوخليد بن دعلج، ومل يزد، ثم ذكر بعده َ َِ ْ: 

                                                        
 ).٢٨/٢٧١: (»هتذيب الكامل« )١(
 . ما بني املعقوفتني زيادة من املصدر)٢(
 .وما أثبتناه من املصدر. عبد اهللا:  يف األصل)٣(
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)٤(
 ).٦/٦١: (»لسان امليزان«، و )٦/٤٧٠: (»ميزان االعتدال «)٥(
 ).٦/٣٢٥: (»الكامل «)٦(
 ).٨/٣٢٢: (»اجلرح والتعديل «)٧(



 
 

٩٧ 
 .)١(معروف .٩٥

 . عن احلسن عن أيب بكرة
 .جمهول: )٢(قال أبو حاتم

ِمعقل) ٤( .٩٦ ْ َ بن سنان بن مظهر بن عركـي بـن فتيـان بـن سـبيع بـن بكـر بـ)٣(َ َُ َ ُِّ َ َن أشـجع ِ ْ
ُّاألشجعي، أبو حممد َ ْ : أبو يزيد، ويقـال: أبو عبد الرمحن، ويقال: ، ويقالَ
أبو سنان، صحايب شهد الفتح، وكان حامل لواء قومـه : أبو عيسى ويقال

 .يومئذ
ُروى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قصة بروع بنت واشق َ َْ. 

، وســامل، -منــه مل يـسمع: وقيــل-د، واحلــسن البـرصي األســود بـن يزيــ: وعنـه
، ونــافع بــن )ق س د(وعبــد اهللا بــن عتبــة بــن مــسعود، وعلقمــة بــن قــيس، ومــرسوق

 .جبري بن مطعم
ًسكن الكوفة ثم حتول إىل املدينة، وقدم دمشق وافدا عىل يزيد بن معاوية،  ََ َ ِ َّ َ َ
َّثم رجع مسخطا عليه فخلعه مع أهل احلرة، وقتل معهم عام ثالث وستني، قتلـه  َ ً

ِمرسف بن ع ْ ًقبة املري صربا، وقال حممد بن إسحاقُ ُْ إن نوفـل بـن مـساحق هـو : َِّ
 :ًالذي قتله صربا، وفيه يقول الشاعر

َأال تلكـم األنـصار تبكـي رساهتــا ََ ُ ُْ ْ ُ ِوأشجع تبكـي معقـل بـن سـنان   ِ ِ َِ ْ ُ ََ َ َ ْ  

                                                        
 ).٦/٦١: (»لسان امليزان«، و )٦/٤٧١: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٨/٣٢٢: (»اجلرح والتعديل «)٢(
 ).٢٨/٢٧٣: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٩٨ 
 . بن عبد اهللا بن مالك األنصاري)١(معقل .٩٧

عبـد اهللا بــن عبـد اهللا بــن : )٢(عنــهو. عـن أبيـه عــن أمـه عــن أبيهـا عبــد اهللا بـن أنـيس
 .مالك

 .جمهول: )٣(قال أبو حاتم
ُّ بــــــن عبيــــــد اهللا اجلــــــزري، أبــــــو عبــــــد اهللا العبــــــيس)٤(معقــــــل) س د م( .٩٨ ِ ْ َ ُّ ُِ َ َ ، مــــــوالهم ْ

ُّاحلراين املديربي، واملديرب قرية بني حران والرها َّ َّ ََ ْ ِْ َ َُ ُ. 
ْزيـد بــن أيب أنيـسة، وعبـد اهللا بــن عبيـد بـن عمــري: روى عـن َ ، وعبـد الكـريم بــن ُ

ْمالك، وعطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، ونافع، وأيب الزبري ُّ. 
أمحـد بـن عبـد اهللا بـن يـونس، وسـفيان الثـوري، وهـو مـن : وعنـه مجاعـة مـنهم

َأقرانــه، وعبــد اهللا بــن حممــد النفــييل، وأبــو نعــيم، وحممــد بــن يوســف الفريــايب،  ُ
 .ووكيع

َّصالح احلديث، وقال مر: قال أمحد  .ًة ثقةَ
 .ليس به بأس: وقال ابن معني والنسائي

ًوقال ابن معني مرة َّ ًثقة، وقال مرة: َ َّ  .ضعيف: َ
ُكــــان خيطــــئ، ومل يفحــــش خطــــؤه : ، وقــــال»الثقــــات«وذكــــره ابــــن حبــــان يف  َْ

                                                        
 ).٦/٦٢: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٧١: (»ميزان االعتدال «)١(
 .وهو حشو. وعنه عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك] عبد اهللا بن أنيس[وعنه :  وقع يف األصل)٢(
 ).٢٨٦-٨/٢٨٥: (»اجلرح والتعديل «)٣(
 ).٢٨/٢٧٤: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٩٩ 
 .فيستحق الرتك

 .)٢(ًهو حسن احلديث، مل أجد يف حديثه منكرا: )١(وقال ابن عدي
ْقال النفييل َ  .هـ١٦٦ سنة]ب-١٠[مات : ُّ

ِمعقل) ت ر( .٩٩ ْ  . بن مالك الباهيل، أبو رشيك البرصي)٣(َ
ْعقبة بن عبد اهللا األصم، وأيب عوانة، وعدة: روى عن، )٤(شيخ َ ْ ُ. 

َي، وأبــو أميــة الطرِّجــأبــو مــسلم الكَ: وعنــه مجاعــة مــنهم ُّســويس، وحممــد بــن َّ ُ
 .املثنى، ويعقوب بن سفيان

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .منكر احلديث: )٥(وقال األزدي

ِمعقـــل بـــن مالـــك أبـــو رشيـــك البـــاهيل عـــن عمـــر بـــن قـــيس : )٦(وقـــال أبـــو حـــاتم ْ َ
َّاألنصاري، عن مبارك بن مهام، عـن اليـسع بـن عيـسى، عـن أيب طيبـة، عـن النبـي  َ

                                                        
 ).٦/٤٥٢: (»الكامل «)١(
 .»ذيب الكاملهت« النقل عن ابن عدي من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )٢(
 ).٢٨/٢٧٧: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل » شيخ«:  قوله)٤(
والنقـــل عـــن األزدي مـــن زيـــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري عـــىل ). ٦/٤٧٢: (»ميـــزان االعتـــدال «)٥(

 . »هتذيب الكامل«
دات احلــافظ ابــن كثــري عــىل والنقــل عــن أيب حــاتم مــن زيــا) ٨/٢٨٦: (»اجلــرح والتعــديل «)٦(

 .»هتذيب الكامل«



 
 

١٠٠ 
هذا حديث : صىل اهللا عليه وسلم مرسل، وعنه حممد بن مرزوق، قال أبو حاتم

 .ٌمنكر عن جمهولني
ِمعقل) ق س د( .١٠٠ ْ َ بن أيب معقل، اهليثم األسدي)١(َ ََ ِ ، أسـد بـن خزيمـة، حلـيفهم، ْ

ُوأمه منهم، عداده يف أهل املدينة، صحايب َ ِ. 
 .صحب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وروى عنه: قال ابن سعد

 .)س(الوليد أبو زيد، وأبو سلمة: وعنه
ٌعمرة يف«وروى الرتمذي من حديث األسود عن ابن أيب معقل عن أم معقل  ُ 

َرمضان تعدل حجة َّ ِْ ُِ َ«. 
ِمعقـل) ع( .١٠١ ْ ْ بــن يـسار بــن عبـد اهللا بــن معــرب بـن حــراق بـن ألي بــن كعـب بــن عبــد )٢(َ َ ْ ُ ِّ ََ َّ ُ

ْبن ثور بن هذمة بن الطم بن عثامن بـن عمـرو بـن أد بـن طابخـة ، واسـمه عمـرو ُ
ُبن إلياس بن مرض بن نزار، ومزينة هم ولـد عـثامن بـن عمـرو، نـسبوا إىل  َ ِْ ُِ ُ َ َ َ َُ ُ
ْأمهم مزينة بنت كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بـن احلـاف  ِ ْ ُ ْ َ
ِبن قضاعة املدين، أبو عيل، وقيل أبو يسار، ويقال أبو عبد اهللا البرصي،  ْ َ َ ُ

 .صحايب ممن بايع حتت الشجرة
ِّالنبي صىل اهللا عليه وسلم، وعن النعامن بن مقرن: روى عن  .)س ت د(َُ

ْ البرصي، وعمرو بن ميمون، وعمران بن حصني، احلسن: وعنه مجاعة منهم ْ ََ ُ ِْ
َّومعاوية بن قرة ُ. 

                                                        
 ).٢٨/٢٧٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٢٧٩: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

١٠١ 
 عيل غريه، تويف يف آخـر ً نعلم أحدا من الصحابة يكنى بأيبال: قال العجيل

 .لك معاوية وقيل يف أيام يزيدُم
ْمعقـــل) د( .١٠٢ ِويقـــال زهـــري بـــن معقـــل- )١(َ ْ ََ ْ ُّ اخلثعمـــي-ُ َ ْ واألول : ، قـــال أبـــو حـــاتمَ

 .أصح
 .يل بن أيب طالب، وعنه حممد بن أيب إسامعيلروى عن ع

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
َّمعــىل) ق س ت قــد م خ( .١٠٣ َ ُّ بــن أســد العمــي، أبــو اهليــثم البــرصي)٢(ُ َ َْ َ ْ ُّ ِّ ََ ، كــان أصــغر َ

 .خيه هبزمن أ
َمحـاد بــن مـسعدة: روى عــن، )٣(شـيخ ْ َ َّ  وعبــد العزيـز بــن خمتـار، ووهيــب بــن ،)٤(َ

ْخالد، ويزيد بن زري َ َّع، وأيب عوانة، وعدةُ ِ. 
جـــي، وإســـامعيل ســـمو: وعنـــه ُّأبـــو مـــسلم الكَ َ ، وعبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرمحن يهِّ

ثقـة مــأمون مــا : الـدارمي، وعــثامن بــن سـعيد الــدارمي، وأبــو حـاتم الــرازي، وقــال
 .ٍأعلم أين عثرت له عىل خطأ غري حديث واحد

ْوقال العجيل  . رجل صالح،ثقة كيس، ثبت يف احلديث: ِ

                                                        
 ).٢٨/٢٨١: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٢٨٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل » شيخ«:  قوله)٣(
د بـــن مـــسعدة، ويظهـــر يل أنـــه تـــأخري وحـــشو، وأن محـــا] شـــيخ[ وقـــع يف األصـــل، روى عـــن )٤(

 . هو ما أثبتناه فهي جادة املصنف»شيخ«موضع كلمة 



 
 

١٠٢ 
 .هـ٢١٨مات يف رمضان سنة : ، وقال»الثقات«ره ابن حبان يف وذك
َّمعىل .١٠٤ َ بن تركة)١(ُ ْ  .، أبو عبد الصمد)٢(ُ

 .عن حممد بن آدم، ومجاعة
 .)٣(جمهول، مرتوك: قال األزدي

 .ال يتابع يف جل حديثه: وقال أبو أمحد احلاكم
ّمعىل)أ( .١٠٥ َ  . بن جابر بن مسلم اللقيطي)٤(ُ
َ بن قيس، وعديسة بنت أهبانموسى بن أنس، واألزرق: عن ْْ ُ َ ُ. 
 .)٥(عبد الواحد بن واصل احلداد، ومعتمر، ووكيع: وعنه

 .وثقه ابن حبان
َّمعىل .١٠٦  .ابن عبد اهللا بن حكيم، صاحب الواقدي: ، ويقال بن حكيم)٦(ُ

َّضعفه األزدي  .]أ-١١[َ
َّمعىل .١٠٧ َ  . بن خالد الرازي)٧(ُ

 .روى عنه ثابت بن حممد
                                                        

 ).٦/٦٣: (»لسان امليزان«، و )٦/٤٧٣: (»ميزان االعتدال «)١(
 . بمثناة مضمومة يف أوله)٢(
 ].احلديث[جمهول، مرتوك :  وقع يف املصادر)٣(
 ).٢/٢٧٥: (»تعجيل املنفعة«و ) ٣/١٦٩٤: (»التذكرة«و ) ٤١٧ص: (»اإلكامل «)٤(
 .سليامن التيمي:  زادوا يف املصادر يف الرواة عنه)٥(
 )٦/٦٣: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٧٣: (»ميزان االعتدال «)٦(
 ).٦/٦٣: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٧٣: (»ميزان االعتدال «)٧(



 
 

١٠٣ 
 .هيتكلمون في: قال األزدي

َّ أن معـىل بـن خالـد الـرازي هـذا روى عـن سـفيان الثـوري )١(وقد ذكر أبو حـاتم ُ
 .ًوشعبة عن كل منهام نحوا من عرشة آالف حديث

َابن مهدي، وأبو نعيم، وقال: وعنه  .كان ثقة: ُ
َّمعىل) ق ت( .١٠٨ َ ْ بن راشد اهلذيل، أبو اليامن النبال الرباء البرصي)٢(ُ َ َ ََّّ َّ ُّ َ ُ. 

 بـن سـياه، وجدتـه )٣(]وميمون [،برصي، وزياد بن ميموناحلسن ال: روى عن
ْأم عاصم عن نبيشة يف حلس القصعة َ َ ُ. 

إبراهيم بن موسى الرازي، وبكر بن خلف، وعبـد اهللا بـن : وعنه مجاعة منهم
راهيم، ونعــيم بــن محــاد، ويزيــد بــن  َّصــالح، وعبيــد اهللا القــواريري، ومــسلم بــن إبــ َ ْ َ ُ

 .هارون
ُشيخ ي: قال أبو حاتم َعرف بحديثه عن جدته عن نبيشة يف حلس القصعةٌ ُْ ُ َ. 
 .ليس به بأس: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َّمعىل) ٤ م خت( .١٠٩ َ ُّ بن زياد القردويس، أبو احلسن البرصي)٤(ُ َ ُِ ْ ُّ ِ ْ ُ. 

 والعالء بن بـشري، ،)س(، وحنظلة السدويس)س د م خت(احلسن: روى عن
                                                        

 ).٨/٣٣٣: (»اجلرح والتعديل «)١(
 ).٢٨/٢٨٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 . ما بني املعقوفتني زيادة من املصدر)٣(
 ).٢٨/٢٨٧: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

١٠٤ 
َّوأيب املعذ َّل مرة بنَُ َّ، ومعاوية بن قرة)١(ذياب ُ ، وأيب غالب صاحب أيب )ق ت م(ُ

 .أمامة
جعفر بن سليامن، ومحاد بن زيد، وهشام بن حسان، وهو من أقرانـه، : وعنه

 .وهشام الدستوائي، وآخرون
 .ثقة: قال إسحاق بن منصور عن ابن معني وأبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
سـألت ابـن معـني عـن : د عـن ابـن أيب مـريم عن عيل بن أمح)٢(وقال ابن عدي
ُليس بيشء وال يكتب حديثه، ثم ساق لـه ابـن عـدي ثالثـة : املعىل بن زياد فقال ُ
َّوله غريها وهو معدود مـن زهـاد أهـل البـرصة وال أرى برواياتـه : أحاديث ثم قال ُ

 .)٣(ال يكتب حديثه: ًبأسا، وال أدري من أين قال ابن معني
َّمعىل) ق( .١١٠ َ  . عبد الرمحن الواسطي بن)٤(ُ
ِجريـــر بـــن حـــازم، وخالـــد بـــن عبـــد اهللا القـــرسي، والثـــوري، واألعمـــش، : عـــن ْ َ

 .ورشيك، وشعبة، وابن أيب ذئب، وغريهم
ُإسـحاق بـن شــاهني، وأبـو أميـة الطرســويس، وحممـد بــن : وعنـه مجاعـة مــنهم َ َّ

                                                        
 .خطأ.  دباب: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة )١(
 ).٦/٣٦٩: (»الكامل «)٢(
ميــزان «: ، وانظـر»هتـذيب الكـامل« النقـل عـن ابـن عـدي مـن زيـادات احلـافظ ابـن كثـري عـىل )٣(

 ).٦/٤٧٣: (»االعتدال
 ).٢٨/٢٨٩: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

١٠٥ 
 .َّإسحاق الصاغاين
َّوسـئل عـن املعـىل: سـمعت ابـن معـني يقـول: قال أبو داود َ :  بـن عبـد الـرمحنُ

أال أرجو أن يغفر : أال تستغفر اهللا فقال: أحسن أحواله عندي أنه قيل له عند موته
ًيل وقد وضعت يف فضل عيل بن أيب طالب سبعني حديثا، وهكذا ضعفه عـيل 
ًبــن املــديني جــدا وتــرك حديثــه، وذهــب إىل أنــه كــان يــضع احلــديث، وأنــه رسق 

 .د بن القاسم املدائني فرواهاأحاديث من أحاديث أيب اهليثم خال
 .ذاهب احلديث: وقال أبو زرعة
ًضعيف، كأن حديثه ال أصل له، وقال مرة: وقال أبو حاتم َّ  .مرتوك: َ
يـــروي عـــن عبـــد احلميـــد بـــن جعفـــر املقلوبـــات، ال جيـــوز : وقـــال ابـــن حبـــان
 .االحتجاج به إذا انفرد
 .َّضعيف كذاب: وقال الدارقطني
 . بن عبد امللك الدقيقي يثني عليهكان حممد: وقال ابن صاعد
 .أرجو أنه ال بأس به: وقال ابن عدي

َّمعىل .١١١ َ  .، الكويف بن عرفان بن سلمة األسدي)١(ُ
 .وعنه عيسى بن يونس، وغريه. روى عن عمه أيب وائل سعد بن سلمة
 .ضعيف: قال ابن معني وأبو زرعة والدارقطني

ًابن معني مرة]ب-١١[وقال  َّ  .ليس بيشء: َ

                                                        
 ).٦/٦٤: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٧٥: (»ميزان االعتدال «)١(



 
 

١٠٦ 
 .منكر احلديث: البخاري وأبو حاتموقال 

 .مرتوك: وقال النسائي واألزدي
 .يروي املوضوعات عن األثبات، ال حيل االحتجاج به: وقال ابن حبان

ٍوأورد له ابن عدي أحاديث، وهو متهم غال من شيعة الكوفة َ . 
َّمعىل .١١٢ َ  . أبو احلسن البرصي، بن الفضل)١(ُ
ْالربيــع بــن صــبيح، وعمــر بــن هــارون: عــن َ أمحــد بــن عــصام، : وعنــه.  الثقفــيُ

ْوحممد بن معمر القييس َ. 
رة: قال ابن عدي  .ُيف بعض ما يرويه نكْ

َّمعىل) ع( .١١٣ َ ْ بن منصور الرازي، أبو يعىل، نزيل بغداد)٢(ُ َ. 
محــاد بــن زيــد، وســفيان بــن عيينــة، وســليامن بــن بــالل، ورشيــك، : روى عــن

ْوعبـــد اهللا بـــن هليعـــة، وابـــن املبـــارك، والـــدراورد َ ي، والليـــث، ومالـــك، وهـــشيم، َّ
 .والقايض أيب يوسف، ومجاعة

راهيم بــن خالــد، وأبـو خيثمــة زهــري بــن حــرب، : وعنـه مجاعــة مــنهم ْأبــو ثـور إبــ َ ُ
ُّوعباس الدوري، وأبو بكر بن أيب شيبة، وعيل بن املديني، والذهيل، ويعقوب  ْ ُّ ُّ

 .بن شيبة
ًما كتبت عنه شيئا قط وال حرفا، وقال مرة: قال أمحد ً ً ِّكان حيـدث بـام وافـق : ُ َ ُ

الرأي، وكان كل يوم خيطئ يف حديثني أو ثالثة فكنت أجـوزه إىل عبيـد بـن أيب 
                                                        

 ).٦/٦٤: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٧٦: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٨/٢٩١: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

١٠٧ 
 .قرة يف قطيعة الربيع
ُكـان يكتـب الـرشوط: قيل ألمحـد كيـف مل تكتـب عنـه؟ قـال: وقال أبو حاتم ُّ، 

ُ كتبها مل خيل من أن يكذبْنَوم ْ َ. 
غنـي أنـه كـان يف قلبـه غـصص مـن رحم اهللا أمحـد بـن حنبـل بل: وقال أبو زرعة

أحاديـث ظهـرت عـن املعــىل بـن منـصور، كـان حيتــاج إليهـا، وكـان املعـىل أشــبه 
َالقوم يعني أصحاب الرأي بأهل العلم، وذلك أنه كان طالبة للعلم، رحل وعني  ِ ُ ً َّ َ

 .ًفتصرب أمحد عن تلك األحاديث ومل يسمع منها حرفا
َّوأمـــا عـــيل بـــن املـــديني وأبـــو خيثمـــة وعامـــ ْ ة أصـــحابنا فـــسمعوا منـــه، املعـــىل َ

 .صدوق
إذا اختلـف هـو وإسـحاق : ًثقة، وقال مـرة: وقال عثامن الدارمي عن ابن معني

بن الطباع يف حديث عن مالك فالقول قول معىل يف كل حديث معىل أثبت منه 
 .وخري منه

ٍبـيال، طلبــوه عــىل القــضاء غــري مــرةثقــة، صــاحب ســنة، وكــان ن: وقـال العجــيل ً 
 .فأبى
َّثقــة فــيام تفــرد بــه وشــورك فيــه، مــتقن، صــدوق، فقيــه : ال يعقــوب بــن شــيبةوقــ َ َ
 .مأمون

ًنـزل بغـداد، وطلـب احلـديث، وكـان صـدوقا، صـاحب : وقال حممد بن سـعد
حديث ورأي وفقه، فمن أصـحاب احلـديث مـن يـروي عنـه ومـنهم مـن ال يـروي 

رخ يف قطيعة الربيع ِعنه، وكان ينزل الكَ َ ْ. 
 .ً صدوقا يف احلديث، وكان صاحب رأيكان: وقال أبو حاتم



 
 

١٠٨ 
كان مـن كبـار أصـحاب أيب يوسـف، وحممـد، : وقال أمحد بن كامل القايض
 .ومن ثقاهتم يف النقل والرواية

ًأرجو أنه ال بأس به ألين مل أجد له حديثا منكرا: وقال ابن عدي ً. 
 .من قال القرآن خملوق فهو عندي كافر: وروى احلاكم عنه أنه قال

 .إحدى عرشة أو ثنتي عرشة ومائتنيمات سنة 
َّمعىل .١١٤ َ ِ، سكن املوصل بن مهدي البرصي)١(ُ ْ َ. 

 .رشيك القايض، وأيب عوانة: روى عن
 .أبو يعىل املوصيل، ومجاعة: وعنه

 .ًيأيت أحيانا باملناكري: قال أبو حاتم
َمعىل .١١٥ َّ بن ميمون املجاشعي البرصي، اخلصاف)٢(ُ ُّ ََ ُُّ ِ. 
َّلوراقيزيد الرقايش، ومطر ا: عن َ. 
 .أزهر بن مجيل، وحممد بن حييى البرصي: وعنه

 .]أ-١٢[ضعيف: قال أبو حاتم
 .مرتوك: وقال النسائي والدارقطني

 .أحاديثه مناكري غري حمفوظة: وقال ابن عدي
                                                        

 ).٦/٦٥: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٧٨: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٦/٦٥: (»لسان امليزان«، و )٦/٤٧٨: (»ميزان االعتدال «)٢(



 
 

١٠٩ 
ُّمعــىل بــن هــالل بــن ســويد احلــرضمي، ويقــال .١١٦ ْ ُ ُْ َ َ َِ َّاجلعفــي، أبــو عبــد اهللا الطحــان : َّ َّْ ُّ ِ ُ

 .الكويف
ِّامعيل بــن مــسلم، واألعمــش، وســليامن التيمــي، وعبــد اهللا بــن إســ:  روى عــن ْ َّ

َطاووس، وابن أيب نجيح، وليث بن أيب سليم، ويـونس بـن عبيـد، وأيب إسـحاق  ُْ َ ُ
ِالسبيعي، وعدة َّ. 

َأمحد بن عبد اهللا بن يونس، وعبد اهللا بـن رجـاء الغـداين، : وعنه مجاعة منهم ُ
ْوعبد السالم بن حرب، وقتيبة، وحييى ب  .)١(ن سلمة السلميَ

ًمرتوك احلديث، حديثه موضوع كذب، وقال مرة: قال أمحد ٌ ِ َ  .كذاب: ُ
ِهــو مــن املعــروفني بالكــذب، ووضــع احلــديث: وقــال ابــن معــني ْ َ : ًوقــال مــرة. َ
َّليس بثقة كذاب َ. 
 .تركوه: وقال البخاري
يـــضع : ًكـــذاب، وقـــال مـــرة: ًغـــري ثقـــة، وال مـــأمون، وقـــال مـــرة: وقـــال أبـــو داود

 .)٢(ديثاحل
 .هو من أكذب الناس: ويروى عن ابن عيينة أنه قال

 .َّكذاب: وقال النسائي
                                                        

فهـذا مـن زيــادات ، »هتـذيب الكـامل« مل يـورد املـزي حييـى بـن سـلمة يف تالميـذ معــىل مـن )١(
 .احلافظ ابن كثري

: »هتـذيب الكـامل« كذا وهذا القول إنام عزاه املزي للنـسائي يف روايـة عنـه، وانظـر حاشـية )٢(
)٢٨/٢٩٩.( 



 
 

١١٠ 
ًمــا رأيــت حييــى بــن ســعيد يــرصح أحــدا بالكــذب إال : وقــال عــيل بــن املــديني ِّ َ ُ

 .معىل بن هالل، وإبراهيم بن أيب حييى فإهنام كانا يكذبان
ْوقـال عـيل بـن املـديني عـن أيب أمحـد الـزبريي َ َّنـة عـن معــىل حـدثت ابـن عيي: ُّ َ ُ
َّالطحــان يف بعــض حــديث ابــن أيب نجــيح فقــال مــا أحــوج صــاحب هــذا إىل أن : َّ

َيقتل ْ ُ. 
ًســمعت وكيعــا يقــول أيــضا: ًوقــال عــيل أيــضا  معــىل بــن هــالل وإن )١(]أتينــا: [ً

ِّكتبه ملن أصح الكتب، ثم ظهرت منه أشياء ما نقدر أن نحدث عنه بيشء َُ. 
َّتعرض عليه أحاديث معىل بن هالل، فجعل ًرأيت وكيعا : وقال عمرو الناقد َ ُْ َ ُ

 .الكذب جمانب لإليامن: قال أبو بكر الصديق: يقول
ُّكـان ينـزل يف بنـي داالن متـر بنـا املراكـب إليـه، وكـان الثـوري : وقال أبـو نعـيم ُ َ

 .ورشيك يتكلامن فيه فال يلتفت إليهام، فلام مات كأنه وقع يف بئر
َّيرمي أحدا بالكذب إال معىل بن هاللكان الثوري ال : وقال أبو نعيم َ ُ ً. 

 بينــي :رأيتــه حيـدث بأحاديــث قـد وضــعها، فقلـت: وقـال أبـو الوليــد الطيالـيس
لموين فيه، فأتيت أبا األحوص فقال ُوبينك السلطان، فكَ َُّّ مالك ولذاك البائس؟ : َ

ٌهو كذاب، فقال: فقلت َّ  .ٍهو يؤذن عىل منارة طويلة: َ
 وقـال ابـن .)٢(كان يضع احلـديث: وعيل بن املدينيرك وقال عبد اهللا بن املبا

                                                        
 . ما بني املعقوفتني زيادة من املصدر)١(
، »هتـذيب الكـامل«بارك وابن املـديني مـن زيـادات احلـافظ ابـن كثـري عـىل النقل عن ابن امل)٢(

 ). الرسالة.  ط٢٨/١٢٤: (»هتذيب الكامل«وانظر 



 
 

١١١ 
 .الكذب: سئل أبو زرعة عنه ما كان ينقم عليه؟ قال: أيب حاتم

 .هو يف عداد من يضع احلديث: وقال ابن عدي
 .ُيرمى بالكذب: وقال عيل بن احلسني بن اجلنيد

 .مرتوك: وقال األزدي والدارقطني
ام أثبــات ال حتــل الروايــة عنــه يــروي املوضــوعات عــن أقــو: وقــال ابــن حبــان

 .)١(بحال
َمعمر .١١٧ َّ بن بكار السعدي، شيخ ملطني)٢(َْ ََّ ُِ َّ. 

ْيف حديثه وهم، وال يتابع عىل أكثر حديثه: قال العقييل َ. 
َمعمر) ت( .١١٨ َّابن أيب حيية: َ بن أيب حبيبة، ويقال)٣(َْ َ ُ. 

ن ســعيد بــن املــسيب عــن عمــر يف الــصوم يف الــسفر، وعبيــد اهللا بــ:  روى عــن
 .عدي بن اخليار، وعبيد بن رفاعة بن رافع

 .بكري بن عبد اهللا بن األشج، والليث، ويزيد بن أيب حبيب: وعنه
 .ثقة: قال ابن معني

                                                        
 النقوالت عـن عـيل بـن احلـسني واألزدي والـدارقطني وابـن حبـان مـن زيـادات احلـافظ ابـن )١(

: »لكــاملهتــذيب ا«و ) ٦/٤٧٨: (»ميــزان االعتـدال«: ، وانظـر»هتـذيب الكــامل«كثـري عــىل 
 ).الرسالة. ط. ٤/١٢٤(

 ).٦/٦٦: (»لسان امليزان«و )٦/٤٨٠: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٢٨/٣٠٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١١٢ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َمعمر .١١٩ َ بن احلسن اهلذيل)١(َْ  . كويف،ُ
ْالثـوري عـن أيب الـزبري عـن جـابر مرفوعـأ يف اختـاذ الـسوط يف ]ب-١٢[عن  َّ ً
 . لتأديب املرأة واخلادمالبيت

هـذا حـديث منكـر، مل يـروه إال هـذا الـشيخ : ويهذقال أبو هـارون سـهل بـن شـا
 .عن الثوري، وهو هبذا اإلسناد منكر

 .وهو كام قال: وقال ابن عدي
َمعمــر ) ت( .١٢٠ ُّ بــن راشــد األزدي احلــداين، أبــو عــروة بــن أيب عمــرو البــرصي)٢(َْ َّ ُْ ُّ َ ،

ُّالم بن عبد القدوسسكن اليمن، وهو موىل عبد الس وعبد السالم موىل , ُ
عبـد الـرمحن بـن قـيس األزدي أخـي املهلـب بـن أيب صـفرة، شـهد معمـر 

 .جنازة احلسن البرصي
أيـــوب، وثابـــت البنـــاين، وزيـــد بـــن أســـلم، واألعمـــش، وعاصـــم : وروى عـــن

ْاألحول، وعبيد اهللا العمري، وقتادة، والزهري، وحممد بن املنكدر، وهشام بن  ُّ َ ُ
ِّ، ومهام بن منبه، وأيب إسحاق السبيعي، ومجاعةعروة َ ُ َّ َ. 

، ومحاد بن زيـد، وسـعيد بـن أيب -وهو من شيوخه-أيوب : وعنه خلق منهم
َّ، وسـفيان بـن عيينـة، وسـالم بـن أيب مطيـع، -ومها من أقرانـه-عروبة، والثوري، 

، ، وعبـد اهللا بـن املبـارك، وعبـد الـرزاق، وابـن جـريج-ومها مـن أقرانـه-وشعبة، 

                                                        
 ).٦/٦٦: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٨٠: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٨/٣٠٣: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

١١٣ 
ْوهو من أقرانه، وغندر، والواقدي، وحممـد بـن كثـري الـصنعاين،  وهـو آخـر مـن -َّ

ومهـا مــن -، ومعتمــر، وحييـى بــن أيب كثـري، وأبــو إسـحاق الــسبيعي -حـدث عنـه
ُّ، وأبو سفيان املعمري-وخهيش َْ َ. 

ـــذ : قـــال معمـــر ٍخرجـــت مـــع الـــصبيان إىل جنـــازة احلـــسن وطلبـــت العلـــم عامئ
ً أربـــع عــرشة ســنة، فـــام ســمعت منـــه حــديثا إال كأنـــه وجلــست إىل قتــادة وأنـــا ابــن

 .منقش يف صدري
ُانتهــى اإلســناد إىل ســتة نفــر أدركهــم معمــر وكتــب عــنهم، ال : وقــال أبــو حــاتم َ َ ٍ َ َ

ْالزهــري، وعمــرو بــن دينــار، ومــن : ٍأعلــم اجتمــع ألحــد غــريه، مــن أهــل احلجــاز ُّ
حييى بن أيب : مةقتادة، ومن اليام: أبو إسحاق، واألعمش، ومن البرصة: الكوفة
 .كثري

 .ًنظرت فإذا اإلسناد يدور عىل ستة فذكر معمرا منهم: وقال عيل بن املديني
ًال تــضم أحــدا إىل معمــر إال وجدتــه يتقــدم يف الطلــب، كــان مــن : وقــال أمحــد

 .أطلب أهل زمانه للعلم، وكان أول من رحل إىل اليمن
ْأثبت الناس يف الزهري: وقال عباس عن ابن معني مالك، ومعمر، ويونس، : ُّ
ْوعقيل، وشعيب، وابن عيينة َ ُ. 

عرض معمر أحاديث مهام بن منبـه عليـه : وقال هشام بن يوسف:  قال حييى
ًوسمع منها سامعا نحو ثالثني حديثا ً. 
ْمعمـر أحـب إيل يف الزهـري مـن سـفيان : وقال عثامن الدارمي عن ابـن معـني ُّ

 . يزيدبن عيينة، ومن صالح بن كيسان، ومن يونس بن
ْسمعت ابن معني يقدم مالك بن أنس عىل أصحاب الزهـري، : وقال الغاليب ُّ ِّ َ ُ



 
 

١١٤ 
ِّقــدم ابــن عيينــة عــىل ُوكــان حييــى القطــان ي: ن يزيــد، قــالًثــم معمــرا، ثــم يــونس بــ َ

 .ٍمعمر
ْأثبـت مـن روى عــن الزهـري: ًوقـال ابــن معـني أيــضا: قـال مالــك، ومعمـر، ثــم : ُّ

ْعقيل، واألوزاعي، ويونس، وكل  َ ْثبت، ومعمر عن ثابت ضعيفُ َ. 
 .معمر من أصدق الناس: وقال الفالس
 .ثقة، رجل صالح: وقال العجيل
 .َّما حدث بالبرصة فيه أغاليط، وهو صالح احلديث: وقال أبو حاتم
َمعمر الثقة املأمون: وقال النسائي َْ. 

َقـــال ابـــن جـــريج: وقـــال أمحـــد عـــن عبـــد الـــرزاق ًإن معمـــرا رشب مـــن العلـــم : ُ َ َْ
 .)١(قعبأن

-علـيكم هبـذا الرجـل : سمعت ابـن جـريج يقـول: وقال غريه عن عبد الرزاق
ٌ فإنه مل يبق أحد -ًيعني معمرا َ ْ  .من أهل زمانه أعلم منه]أ-١٣[َ

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ًكـان فقيهــا متقنـا، حافظـا ورعــا، ومـات يف رمـضان ســنة ثنتـني أو ثــالث : وقـال ً ً ً

 .ومخسني ومائة
 .سنة مخسني ومائة: وقال غريه

مـات سـنة ثـالث ومخـسني ومائـة، : وقال الواقدي وخليفة وأبو عبيد وغريهم

                                                        
 ).٢٨/٣١٠( عند هذا املوضع »هتذيب الكامل«ً انظر لزاما حاشية )١(



 
 

١١٥ 
 .رمضان: زاد الواقدي يف

 .هـ١٥٤مات سنة : بن معني، وأبو نعيموقال عيل بن املديني، وأمحد، وحييى 
 .وله ثامن ومخسون سنة: زاد أمحد

ِكان معمر وسلم بن أيب الذيال فق: وقال الطرباين ُ َّ ْ َدا فلم ير هلام أثرَ ُ َ َ. 
 . بن زائدة)١(معمر .١٢١

 .ِّعن األعمش يف االحتكار، ويف الربا
ُمـــن كـــتم علـــام يعلمـــه أ« :ً عـــن أيب هريـــرة مرفوعـــا)٢(عـــن أيب صـــالح م يـــوم ِجلـــً
 .ال يتابع عليه:  قال العقييل.»ٍالقيامة بلجام من نار

 . بن زيد)٣(معمر .١٢٢
 .ٍوعنه صدقة بن أيب سهل. عن احلسن
 .ال أعرفه: )٤(اتمقال أبو ح

ْ بن أيب رسح ربيعة بن هـالل بـن املـسيب بـن عبـد بـن احلـارث بـن فهـر، )٥(معمر .١٢٣ ِ
 .أبو سعد
كـذا ذكــره ابـن أيب حــاتم . ال أعرفـه جمهــول، مـات سـنة ثالثــني: قـال أبـو حــاتم

                                                        
 ).٦/٦٦: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٨١: (»ميزان االعتدال «)١(
 ...وروى عن األعمش عن أيب صالح:  أي)٢(
 ).٦/٦٦: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٨٢: (»ميزان االعتدال «)٣(
 ).٨/٢٥٨٥: (»اجلرح والتعديل «)٤(
 ).٦/٦٧: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٨٢: (»ميزان االعتدال «)٥(



 
 

١١٦ 
 .)١(عن أبيه
َمعمر) د( .١٢٤ ٌّ بن عبد اهللا بن حنظلة، حجازي)٢(َْ َِ ْ. 

 . خولة بنت ثعلبة يف قصة الظهارعن يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن
 .وعنه حممد بن إسحاق

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
َمعمــر) ق ت د م( .١٢٥ َ بــن عبــد اهللا بــن نــافع بــن نــضلة بــن عــوف بــن عبيــد بــن عــويج )٣(َْ َ ْ َ

ــؤي بــن غالــب ُبــن عــدي بــن كعــب بــن ل ْ ََ ُّ، وهــو معمــر بــن أيب معمــر القــريش ِ ِ ُ َ َْ
َالعدوي، وقيل غري ذلك يف نس َ َُّ ًبه، صحايب، أسلم قديام، وهاجر اهلجرة َ ِ ِ

ُالثانية إىل احلبشة وعاش عمرا طويال، وعداده يف أهل املدينة ُ َ ِ ً ً ُ ُ. 
 .النبي صىل اهللا عليه وسلم، وعن عمر: روى عن
ِّبرش بن سعيد، وسعيد بن املسيب: وعنه َ ُ ْ ُ، وعبد الرمحن بن جبري، )ق ت د م(ِ

ْومواله عبد الرمحن بن عقبة ُ. 
ّكان من شيوخ بني عدي: بن عبد الربقال ا ِ َ. 

                                                        
ال أعرفـه، وانظـر كـالم احلـافظ يف اللـسان عـىل : دون قوله) ٨/٢٥٥: (»التعديلاجلرح و «)١(

 .ًاملرتجم لزاما
 ).٢٨/٣١٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٨/٣١٤: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١١٧ 
َمعمر .١٢٦  .)٢( بن عبد اهللا بن األهتم)١(َْ

ُال يــشاب اللــبن باملــاء: عــن ســعيد بــن أيب عروبــة، بحــديث  وعنــه حممــد بــن .ُ
 .احلسن املخزومي
ُّقال العقييل َ  .منكر احلديث: ُ

َمعمر .١٢٧  . بن عبد اهللا األنصاري)٣(َْ
 .ِّوعنه أبو مسلم الكَجي. عن شعبة

َالعقييلقال  ِال يتابع عىل رفع حديثه: ُ ْ َ. 
َمعمر .١٢٨  .َ بن عقيل)٤(َْ

 .ال يصح حديثه: قال األزدي
َمعمر) د( .١٢٩ َّبن املثنى أبو عبيدة التيمي، موالهم البرصي النحوي العالمة )٥(َْ َ ُّ ْ َ َُّ َّ َُّّ ْ ْ ُ. 

هـــشام بـــن عـــروة، وأيب عمـــرو بـــن العـــالء، وأيب الوليـــد بـــن داب، : روى عـــن
 .وغريهم
َّو عثامن بكر بن حممد املازين، وذماد أبـو غـسان، وأبـو حـاتم سـهل أب: وعنه َ

                                                        
 ).٦/٦٧: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٨٢: (»ميزان االعتدال «)١(
مكتبـــة . ط. ٨/١١٧: (»مليـــزانلـــسان ا«غـــري منقـــوط، ومـــا أثبتنـــاه مـــن . الهـــتم:  يف األصـــل)٢(

 ).املطبوعات اإلسالمية
 ).٦/٦٧: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٨٢: (»ميزان االعتدال« )٣(
 ).٦/٦٨: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٨٢: (»ميزان االعتدال «)٤(
 ).٢٨/٣١٦: (»هتذيب الكامل« )٥(



 
 

١١٨ 
ٍبــن حممــد السجـــستاين، وعمــر بــن شـــبة النمــريي، وأبــو عبيـــد القاســم بــن ســـالم  ْ َ َُّ ْ َ ْ ُِّّ َ ُّ ِ

 .وآخرون
ِّقــال أبــو العبــاس املــربد َ َكــان عاملــا بالــشعر والغريــب واألخبــار والنــسب، وكــان : ُ َّ ْ ِّ ً
ُّ والشعر واملعاين، وكان األصمعي أعلم بالنحو منهاألصمعي يرشكه يف الغريب َ ْ َ. 

 .مل يكن يف األرض خارجي وال مجاعي أعلم بجميع العلوم منه: وقال اجلاحظ
ســمعت عــيل بــن املــديني ذكــره فأحــسن الثنــاء عليــه : وقــال يعقــوب بــن شــيبة
 وحكــى ،كــان ال يــروي عــن العــرب إال الــيشء الــصحيح: وصــحح روايتــه، وقــال

كــان هــو مـن أعلــم النــاس بأنــساب : وقــال]ب-١٣[ً إن أبــاه كــان هيوديـا ِّالـسريايف
 .العرب وأيامهم، وله كتب كثرية يف ذلك

ال بأس به، إال أنه كان يتهم بيشء من رأي اخلوارج، ويتهم : وقال الدارقطني
 .)١(باألحداث

َالعقـــال صـــدقة عـــام، «: ذكـــره أبـــو داود يف كتـــاب الزكـــاة فـــروى عنـــه أنـــه قـــال ِ
 .»الن صدقة عامنيوالعقا

وروى اخلطيب من طريقني عن حممد بن إسامعيل البخاري، عن عمرو بن 
حممد، عن أيب عبيدة معمر بن املثنى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، 

َكنت قاعـدة أغـزل والنبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم خيـصف نعلـه فجعـل : أهنا قالت ْ َ ُ ِْ َ
ُجبينـه يعـرق و ُ ُجعـل عرقـه يتولـدُ َّ ُ ُّ نـورا فبهـتُ ً ّ، فنظـر إيل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ُ َ ََ
ِّائــشة هبــتمالــك يــا ع: وســلم فقــال جعــل جبينــك يعــرق وجعــل عرقــك : ؟ فقلــتُ

                                                        
هتــــذيب «ر ، وانظــــ»هتــــذيب الكــــامل« النقــــل عــــن الــــدارقطني مــــن زيــــادات ابــــن كثــــري عــــىل )١(

 ).٤/١٢٧: (»التهذيب



 
 

١١٩ 
ِيتولد نورا ولو رآك أبو كبري اهلذيل لعلم أنـك أحـق بـشعره، فقـال ِ ُّ َّ َ ُِّ َ َ َ ومـا يقـول أبـو : ًُ

 : فقلت؟كبري
ْومــربأ مــن كــل غــرب حيــضة َُ َّ َُ ٌ ِ مرضـــعة وداء مغيـــلوفـــساد   ّ ُ ْ ُِ ٍ  
ـــه ـــرت إىل أرسة وجه ـــإذا نظ ِف َِ َ ْ َ ــل   َ ــارض املتهل ِبرقــت كــربق الع ِِّ ََ َ ُْ ْ َ ََ َ  

َّفقام النبي صىل اهللا عليه وسلم وقبل بني عيني، وقال:  قالت َ ْ ََّ ِجزاك اهللا عني : َ
ًخريا يا عائشة ما رسرت بيشء كرسوري منك، وهذا حديث منكر جدا، وشـيخ  ًِ ِ ُ

 .)١( هذا غري معروف فإسناد النكارة إليه أوىل من إسنادها إىل أيب عبيدةالبخاري
يقال إنه ولد يف الليلة التي مات فيها احلسن سـنة عـرش ومائـة، : قال اخلطيب

ومــات ســنة ثــامن، وقيــل تــسع، وقيــل عــرشة، وقيــل إحــدى عــرشة ومــائتني، وقــال 
َّاملظفر بن حييى  .عون سنةمات سنة تسع ومائتني، وله ثالث وتس: ُ

َمعمــر)س( .١٣٠ لــد اجلــزري، أبــو عبــد الــرمحن الــرسوجي، ويقــال)٢(َْ ُّ بــن خمَ َِّ ُ ُّ َ َ َ َّمعمــر : ْ َُ
 .بالتشديد
 .إسامعيل، ومحاد بن زيد، وعبيد اهللا بن عمرو، وغريهم: روى عن
ُّعــيل بــن صــدقة الــشطي، والفــضل بــن يعقــوب الرخــامي، وحممــد بــن : وعنــه ُّ ِّ َّ َ َ

ِجبلة الرافقي، وهالل ب َّ َ ُّن العالء الرقي، وآخرونَ َّ. 
 .ثقة: قال النسائي
 .هـ٢٣١تويف سنة : وقال غريه

                                                        
 .»هتذيب الكامل« الكالم عىل احلديث واحلكم عليه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )١(
 ).٢٨/٣٢٢: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

١٢٠ 
ــى بــن ســام بــن موســى الــضبي الكــويف)١(رَمــْعَم) خ( .١٣١ ُ بــن حيي ُّ ِّ ُ، وقــد ينــسب إىل َّ

ِّجده، ويقال  .َّمعمر بالتشديد: َ
أخيــه أبــان، وأيب جعفــر حممــد بــن عــيل بــن احلــسني عــن جــابر يف : روى عـن

 .ت عيل بن أيب طالبالغسل، وفاطمة بن
 .أبو أسامة محاد بن أسامة، وأبو نعيم الفضل بن دكني، ووكيع: وعنه

 .روى عنه وكيع مراسيل: قال البخاري
 .ثقة: وقال أبو زرعة

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َّمعمر) ق س ت( .١٣٢ َّ بن سليامن النخعي، أبو عبد اهللا الرقي)٢(َُ ُّ ْ َُ َّ َ. 

-الد، وزيد بن حبان، وعبد الـسالم بـن حـرب إسامعيل بن أيب خ: روى عن
 . وغريهم-وهو من أقرانه

ْأمحـــد بـــن حنبـــل، وداود بـــن رشـــيد، وعـــيل بـــن حجـــر، : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم ُ ُّْ َ َ ُ
 .َفييلُّة، وأبو جعفر النَر بن أيب شيبوعمرو بن حممد الناقد، وأبو بك

ُّوذكره يوما فأثنى عليه يف الس: قال أمحد  .وهيئتهة، وذكر من فضله َّنً
 .ُكان من خري من رأيت: وقال أبو عبيد القاسم بن سالم

 .]أ-١٤[ثقة: وقال ابن معني

                                                        
 ).٢٨/٣٢٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٣٢٦: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

١٢١ 
 .ليس به بأس: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .)١(يف حديثه مناكري: وقال األزدي
 .مات سنة إحدى وتسعني ومائة: قال أبو حاتم

َّمعمــر) ق( .١٣٣ ُّ رافــع القــريش اهلاشــمي املــدين بــن حممــد بــن عبيــد اهللا بــن أيب)٢(َُ ُّ ََ َ ِ ُّ ُ ،
َّمعمـر بـن حممـد بـن عبيـد : موىل رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم، وقيـل َُ

 .اهللا بن عيل بن عبيد اهللا بن أيب رافع
 .، وعن معاويةوعمهأبيه، : روى عن
َّجعفر بن حممد بن شاكر الصائغ، وزياد بن حييى احلساين، وعباد بن : وعنه ََّ ُّ ّ َ
ُّيــد الغـــربي، وعبــاس الـــدوري، وأبـــو قالبــة عبـــد امللـــك بــن حممـــد الرقـــايش الول ِ َّ ََّ ُّ ُ

 .وآخرون
 .مل يكن من أهل احلديث ال هو وال أبوه، كان يلعب باحلامم: قال ابن معني
 .ما كان ثقة وال مأمون: ًوقال مرة

ًرأيته ومل أكتب عنه، قعدت يومـا عـىل بابـه فـرآين بعـض أهـل : وقال أبو حاتم
 .ٌهو كذاب: يث، فقالاحلد

                                                        
هتــذيب «، وانظــر »لكــاملهتــذيب ا« النقــل عــن األزدي مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل )١(

َومل يلتفــــــت إىل : وقــــــد علــــــق احلــــــافظ عــــــىل كــــــالم األزدي بقولــــــه). ٤/١٢٨: (»التهـــــذيب َْ ُ
 .األزدي يف ذلك

 ).٢٨/٣٢٩: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

١٢٢ 
 .ليس بيشء، وال أبوه بيشء: كان حييى بن معني يقول

 .)١(منكر احلديث: وقال البخاري
 .ليس بيشء: وقال صالح بن حممد جزرة

 .مقدار ما يرويه ال يتابع عليه: وقال ابن عدي
 .)٢(تفرد عن أبيه بنسخة أكثرها مقلوبة ال جيوز االحتجاج به: وقال ابن حبان

 .ُبن ماجه حديثنيروى له ا
َّمعمر • َمعمر تقدم: ، ويقالَّ بن خملد الرسوجي)٣(َُ َْ. 
َّمعمر • َ، ويقال معمر تقدم بن حييى بن سام)٤(َُ َْ. 

َّمعمر) س( .١٣٤ ُّ بن يعمر الليثي، أبو عامر الدمشقي)٥(َُ َ َِ َّ ْ. 
َّروى عن معاوية بن سالم بن أيب سالم َّ. 

َّأمحد بن يوسـف الـسلمي، والعبـا: وعنه َ ُّ ُِّ ْس بـن الوليـد بـن صـبح، وحممـد بـن َ ُ
ّخلف الداري، وحممد بن حييى الذهيل ْ ُّ ِّ َّ. 

                                                        
هتــذيب « وانظــر »هتــذيب الكــامل«النقــل عــن البخــاري مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل )١(

 ).٤/١٢٨: (»التهذيب
هتــذيب « وانظــر »هتــذيب الكــامل«ان مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل النقــل عــن ابــن حبــ)٢(

 ). ٤/١٢٩: (»التهذيب
 ).٢٨/٣٣١: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٢٨/٣٣١: (»هتذيب الكامل« )٤(
 ).٢٨/٣٣١: (»هتذيب الكامل« )٥(



 
 

١٢٣ 
َّذكره ابن حبان يف  ْيغرب:  وقال»الثقات«ِ ُ. 

 .روى له النسائي حديثني
 .)١(معن بن ثعلبة)أ( .١٣٥
َألعشىعن ا ْ َوعنه صدقة بن طيسلة. َ ْ  .َّ وثقه ابن حبان.َ
ْمعن) قد( .١٣٦ َ بن عبد الرمحن بن سعوة امل)٢(َ َ ْ ُّهريَ ْ. 

َروى عن أبيه عن جده، عن عبد اهللا بن عمرو يف القدر َ. 
ري: وعنه ُّمعمر بن سليامن، وأبو بكر بن عبد اهللا بن قيس البكْ َ. 

 .روى عن جده عن ابن عمر: وقال أبو حاتم
 .ثقة: قال ابن معني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّهلــــذيل املــــسعودي  بــــن عبــــد الــــرمحن بــــن عبـــد اهللا بــــن مــــسعود ا)٣(معـــن) خ م( .١٣٧ ْ َ ُّ ِ َ ُ

 .الكويف
، وعـون بـن »أنـا شـهيد علـيهم مـا دمـت فـيهم«: أبيه عن ابـن مـسعود: روى عن

َ، ونفيع أيب داود األعمى)٤(عبد اهللا بن عتبة ُ. 

                                                        
 ).٢/٢٧٦: (»تعجيل املنفعة«و ) ٣/١٦٩٧: (»التذكرة«، و )٤١٧ص: (»اإلكامل «)١(
 ).٢٨/٣٣٣: (»لكاملهتذيب ا« )٢(
 ).٢٨/٣٣٣: (»هتذيب الكامل« )٣(
، وقـد »هتـذيب الكـامل«عون بن عبد اهللا بـن عتبـة مـن زيـادات احلـافظ ابـن كثـري عـىل :  قوله)٤(

َرسمت   ).٤/١٢٩: (»هتذيب التهذيب« وما أثبتناه من »حييى« يف األصل كأهنا »عون«ُ



 
 

١٢٤ 
َالثوري، وليث بن أيب سليم، ومسعر، وآخرون: وعنه ْ ْْ ُِ َ َ. 

 .ثقة: قال ابن معني
 .صالح: وقال أبو حاتم
ًىل قضاء الكوفـة، وكـان صـارما، عفيفـا، مـسلام، جامعـا كان ع: وقال العجيل ً ًً

 .للعلم
ْمعــن) ع( .١٣٨ ّ، مـــوالهم القـــزاز، أبـــو )٢( ُّ بـــن عيـــسى بـــن حييـــى بـــن دينـــار األشـــجعي)١(َ

 .حييى املدين
راهيم بــن طهــامن، ومالــك، وابــن أيب ذئــب، : روى عـن راهيم بــن ســعد، وإبــ ْإبــ َ

 .وموسى بن عيل بن رباح، ومجاعة
ُّ، وأبـو خيثمـة، واحلميـدي، وأبـو -فيام قيل-أمحد بن حنبل : وعنه مجاعة منهم َ ُ

َّبكر بن أيب شيبة، وعيل بن املديني، وقتيبة، وهشام بن عامر، وحييى بن معني َ ِ َ. 
ُ أثبـت أصـحاب مالـك وهـو أحـب إيل مـن عبـد اهللا بـن نـافع  هـو:قال أبـو حـاتم
 .وابن وهب

ًأمونــا، مــات ســنة ثــامن ًكــان ثقــة كثــري احلــديث ثبتــا م: وقــال حممــد بــن ســعد
 .وتسعني ومائة

                                                        
 ).٢٨/٣٣٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 .وما أثبتناه من املصدر. معياألص:  يف األصل)٢(



 
 

١٢٥ 
 :وهلم
ْمعن .١٣٩ ُّ بن عيسى البجيل، أبو سعيد النهاوندي)١(َ َ َ َ ُْ َّ ُّ ِ. 

، وهـو متــأخر عـن األول، ذكـره أبـو نعــيم ]ب-١٤[صـاحب أخبـار وحكايـات
 .ً متييزاذكر. »تاريخ أصبهان«يف 

ْمعن) ق س ت خ( .١٤٠ ِ بن حممد بن معن بن نضلة بن عمرو الغفاري)٢(َ َ ْْ َ َ ُ. 
 .)س ت خ(حنظلة بن عيل، وسعيد املقربي: روى عن
ُّابنه حممد، وعبد اهللا بن عبد اهللا األموي، وابن جريج، وعمر بن عـيل : وعنه
َّبن مقدم  .)س خ(ُ

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ْمعــن) خ د( .١٤١ ْ بــن يزيــد بــن األخــنس بــن حبيــب بــن جــرة بــن زعــب بــن مالــك بــن )٣(َ ُ َ ُِ َّ

ُعفــاف بــن عــصية بــن خ َّ َ  بــن منــصور بــن يمَلُســ بــن ةَثــُْهبفــاف بــن امــرئ القــيس بــن ُ
، لـــه ُّلميُّالــس يزيــد أبـــو ،ارَزِنــ بــن رضُمــ بـــن النْيَعــ قــيس بـــن فةَصَخــ بــن رمــةْكِع

ًوألبيــه وجلــده صــحبه، قالــه الليــث عــن يزيــد بــن أيب حبيــب وشــهد بــدرا، 
 .وقد اختلف يف نسبه

 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
ْراع، وعقبة بن رافع، وأبو اجلويرية اجلرميِسهيل بن ذ: وعنه َ ُ  .)د خ(َ

                                                        
 ).٢٨/٣٤٠: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٣٤١: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٨/٣٤١: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١٢٦ 
 .شهد مرج راهط سنة أربع وستني

ْمعيقيــــب) ع( .١٤٢ ُّ بــــن أيب فاطمــــة الــــدويس)١(َُ ْ ُ، حليــــف بنــــي عبــــد شــــمس، وقــــال َّ َ
ْالزهري  .موىل سعيد بن العاص: ُّ

ًصحايب أسلم قـديام، وهـاجر إىل احلبـشة يف الثانيـة وإىل املدينـة، وشـهد بـدرا،  ً
 .ن عىل خاتم النبي صىل اهللا عليه وسلم واستعمله الشيخان عىل بيت املالوكا

 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
كان : ابنه حممد، وابن ابنه إياس بن احلارث، وأبو سلمة، قال أبو عمر: وعنه

 .أصابه اجلذام فعولج باحلنظل برأي عمر فتوقف املرض
 .نيسنة أربع: وتوىف يف خالفة عثامن وقيل

ْمغراء) د بخ( .١٤٣ ُّ العبدي، أبو املخارق الكويف، ويقال)٢(َ ْ ُّالعيذي من بني عائذ: َ َْ. 
 .َابن عمر، وعدي بن ثابت: روى عن
احلــسن بــن عبيــد اهللا، واألعمــش، ويــونس بــن أيب إســحاق، وأبــوه أبــو : وعنــه

ِإسحاق السبيعي، وأبو جناب الكلبي َّ. 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ُّ بن سمي األوزاعي، أبو أيوب الشامي)٣(ُمغيث)ق( .١٤٤ ُّ ّ َ َُّ َ ْ. 
عمر، وابنه عبد اهللا، وابن الزبري، وابن مسعود، وعبد اهللا بن عمرو، : روى عن

                                                        
 ).٢٨/٣٤٤: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٣٤٨: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٨/٣٤٨: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١٢٧ 
ْوعمري بن ربيعة فيام قيل، وهو من أقرانه، وكعب األحبار، وأيب هريرة َ. 

ْزيد بن واقد، وعاصم بن هبدلة، وعطاء بن أيب رباح، وهنيك بن : وعنه ِ َ ْ يريم، ََ
 .وآخرون

ْكان صاحب كتب كأيب اجللد، ووهب بن منبه: قال ابن معني َ ُ ُ. 
 .ثقة، وكذا قال أبو داود: وقال يعقوب بن سفيان

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
لقيـت زهـاء : وقال الوليد بن مسلم عن أيب بكـر بـن سـعيد األوزاعـي عنـه قـال

 .ألف من الصحابة، وكنت أغزو مع املائة
ِّبن مطرف )١(مغيث .١٤٥  .، قايض بغدادَُ

 .القزويني )٢(نه احلسن بن الزبرقانعن هشام بن حسان، وع
 .جمهول: قال أبو حاتم

ِمغيث) بخ( .١٤٦  .، من املوايلِ حجازي)٣(ُ
ال تقل : اهللا وفالن، فقال ابن عمر: روى عن ابن عمر أنه سأله عن مواله فقال

ٍكذا ال جتعل مع اهللا أحدا، ولكن قل اهللا بعد فالن ً. 
 .وعنه ابن جريج

                                                        
 ).٦/٧٤(: »لسان امليزان«و ) ٨/٣٩١: (»ميزان االعتدال «)١(
 .وما أثبتناه من املصدر. بن برقان:  يف األصل)٢(
 ).٢٨/٣٥١: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١٢٨ 
 .مغيث موىل جعفر بن حممد .١٤٧

 .)١(»امليزان«ضعفه الساجي، نقله يف 
 .]أ-١٥[ بن إسامعيل املخزومي)٢(مغرية .١٤٨

عبـــد اهللا بـــن نـــافع : وعنـــه. عـــن كثـــري بـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــرو بـــن عـــوف وغـــريه
 .الصايغ، وعبد العزيز األوييس

 .جمهول: )٣(قال أبو حاتم
 .سط، أمري وا بن األشعث)٤(مغرية .١٤٩

 . الواسطي)٥( وعنه حممد بن احلسن املروزي.عن عطاء
َقال العقييل  .ال يتابع عىل حديثه: ُ

َاملغرية بن أيب بردة) ٤( .١٥٠ َ املغرية بن عبد اهللا بـن أيب بـردة، مـن بنـي :، ويقالُْ ُْ
َعبد اهللا بن املغرية بن أيب بردة، الكناين: عبد الدار، حجازي، ويقال ُْ. 

ْ نعـــيزيـــاد بـــن: روى عـــن َ البحـــر هـــو « : حـــديثم احلـــرضمي، وعـــن أيب هريـــرةُ
ٍعـن رجـل مـن : عـن أبيـه عـن أيب هريـرة، وقيـل: ، وقيـل»الطهور مـاؤه احلـل ميتتـه

ْبني مدلج، عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، وقيل غري ذلك ُ. 
                                                        

 ).٦/٧٤: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٨٧ ()١(
 ).٦/٧٤: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٨٧: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٨/٢١٩: (»اجلرح والتعديل «)٣(
 ).٦/٧٤: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٨٨: (»ميزان االعتدال «)٤(
 .املزين:  كذا يف األصل، ويف املصادر)٥(



 
 

١٢٩ 
َاجلـالح أبـو كثـري : وعنه ، واحلـارث بـن يزيـد، وسـعيد بـن -ٍعـىل خـالف فيـه-ُ

ُّسلمة املخزومي،  َ َْ َ َسلمة بن سعيد، وقيل عبد اهللا بن سعيد شـيخ لـصفوان : وقيلَ ََ
َبــن ســليم، وعبــد اهللا بــن أيب صــالح، وموســى بــن األشــعث البلــوي، وحييــى بــن  ُ

ُّسعيد األنصاري، ويزيد بن حممد القريش، وأبو مرزوق التجيبي ْ َ َِ ُّ ُّ ُ. 
 .معروف: قال أبو داود
 .ثقة: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َاملغــرية بــن أيب بــردة الكنــاين حليــف لبنــي عبــد الــدار، ويل : وقــال ابــن يــونس َْ ُُّ ِ

ْغزو البحر لسليامن بن عبد امللك سنة ثامن وتسعني، والطالعة بالبعث من مرص  ْ َ ََ ُ ْ َ
ًلعمر بن عبد العزيز سنة مائة، وذكر أن له عقبانا بإفريقية إىل زمانه َ ُ ِ. 

ْاحلسن البرصي، عـن أسـلم بـن سـليامن بـن وروى حمبوب بن : )١(قال شيخنا َُّ َُ ْ َ
َبردة، عن أبيه، عن جدهُاملغرية بن أيب   أيب بردة، عن النبي صىل اهللا عليه وسلم ُْ

 .ًحديثا
ْوروى عــيل بــن زيــد بــن جــدعان عــن املغــرية بــن أيب بــرزة عــن أبيــه أيب بــرزة  َ ُْ ُّ َ

َأســلم ســامله«: األســلمي، عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم َ ُ َْ َا اهللا وغفــار غفــر اهللا َ َ ََ ِ
 .»هلا

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ً ذكر متييزا ُِ. 

                                                        
 ).٢٨/٣٥٣: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

١٣٠ 
ْ بن مجيل بن أثري الكندي)١(مغرية .١٥١ ِ. 

َأبو سعيد األشج: وعنه. عن سليامن بن عيل بن عبد اهللا بن عباس َ. 
 .جمهول: )٢(قال أبو حاتم

 . بن حبيب)٣(املغرية .١٥٢
 .ديثمنكر احل: قال األزدي. عن مالك بن دينار

ِاملغرية) ق يس( .١٥٣ ْ بن أيب احلر الكندي)٤(ُ ِ ْ  .، كويفُ
ُّحجر بن عنبس احلرضمي، وسعيد بن : روى عن ََ ْ ْ  أيب موسى )٥(]أيب بردة بن[ُ
 .، عن أبيه، عن جده يف االستغفار)ق يس(األشعري
َأبو نعيم: وعنه  .)ق(، ووكيع)يس(ُ

 .ثقة: قال ابن معني
 .ليس به بأس: وقال أبو حاتم

 .خيالف يف حديثه: بخاريوقال ال

                                                        
 ).٦/٧٥: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٨٨: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٨/٢١٩: (»اجلرح والتعديل «)٢(
،  )٤١٨ص: (»اإلكـــامل «و ،)٦/٧٥: (»لـــسان امليـــزان«و ) ٦/٤٨٨: (»ميـــزان االعتـــدال «)٣(

 ).أ(ُ ومل يرمز له  ).٢/٢٧٧: (»تعجيل املنفعة«و) ٣/١٧٠٠(: »التذكرة«و
 ).٢٨/٣٥٤: (»هتذيب الكامل« )٤(
 . ما بني املعقوفتني زيادة من املصدر)٥(



 
 

١٣١ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .)٢(خيالف يف حديثه: )١(وقال ابن عدي
ُّ بن حكيم الصنعاين األبناوي)٣(املغرية) س ت م خت( .١٥٤ َّ َُّ ْ. 
َّأبيه، وطاووس، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيـز، وأيب هريـرة، وصـفية : عن َِ

ْ، وأم كلثوم بنت الصديق)س(بنت شيبة  .وغريهم، )م س(ُ
ْبديل بن ميرسة، وجرير بن حازم، وابن جريج، وعقيل بن : وعنه مجاعة منهم ْ ُ َ ْ ْ َُ ُ َ َ َ َ

 .، ونافع وهو من أقرانه-وهو أكرب منه-خالد، وجماهد 
 .ثقة: قال ابن معني والعجيل والنسائي

ْاملغرية بن حكيم أحد األحدين: وقال أبو داود َ ََ َُ َ. 
 .]ب-١٥[»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ســـألني عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز عـــن صـــدقة : وقـــال عبيـــد اهللا العمـــري عـــن نـــافع
َالعـسل؟ فقلـت ٌمـا عنــدنا عـسل، ولكـن أخــربين عـن املغـرية بــن حكـيم أنـه قــال: َ َ َ :

َليس يف العسل زكاة، فقال عدل مريض، فكتب إىل الناس أن يوضع عنهم َُ ٌَ ْ. 
 . تأخري العشاءإنام له عند مسلم حديث واحد عن أم كلثوم عن عائشة يف

                                                        
 ).٦/٣٥٨: (»الكامل «)١(
، وهــو ممـا فــات »هتــذيب الكـامل« النقـل عـن ابــن عـدي مــن زيـادات احلــافظ ابـن كثــري عـىل )٢(

 .»هتذيب التهذيب«احلافظ ابن حجر أن يستدركه يف 
 ).٢٨/٣٥٦: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١٣٢ 
، مـــوىل النبـــي صـــىل اهللا عليـــه  بـــن أيب رافـــع-ويقـــال املعتمـــر- )١(املغـــرية)أ( .١٥٥

 .وثقه ابن حبان. وعنه عمرو بن أيب عمرو. وسلم عن أبيه
 . بن خلف)٢(مغرية  .١٥٦

 .جمهول: )٣(قال أبو حاتم
ِاملغرية .١٥٧ ُّ بن زياد البجيل، أبو هشام، ويقال)٤(ُ ِ َ ُّأبو هاشم املوصيل: َ ْ َ. 
 .طاء، وعكرمة، ومكحول، ونافع، وأيب الزبري، وغريهمع: عن

ُّابنه زياد، ومحيد بن عبد الرمحن الرؤايس، وأبو عاصم، : وعنه مجاعة منهم ُّ ْ َ ُ
َّوعيسى بن يونس، ووكيع، وأبو بكر بن عياش َ. 

 .كان ثقة: قال وكيع: قال البخاري
 .ٌيف حديثه اضطراب: وقال غريه
 مضطرب احلديث منكـر احلـديث، أحاديثـه : ه عبد اهللا بن أمحد عن أبيوقال
 .مناكري

 .ليس به بأس، له حديث واحد منكر: وقال ابن معني
 .ثقة: وقال مرة، والعجيل، وابن عامر، ويعقوب بن سفيان

                                                        
 ).٢/٢٧٨: (»تعجيل املنفعة«و ) ٣/١٧٠١: (»التذكرة«و ) ٤١٨ص: (»اإلكامل« )١(
  ).٢/٢٧٨: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٨٩: (»ميزان االعتدال «)٢(

 ).٨/٢٢١: (»اجلرح والتعديل« )٣(
 ).٢٨/٣٥٩: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

١٣٣ 
صـــالح، صـــدوق، لـــيس بـــذاك القـــوي، أدخلـــه البخـــاري يف : وقـــال أبـــو حـــاتم

َّالضعفاء فيحول من هناك ُ. 
ُشيخ ال حيتج به: ًوقال مرة. طرابيف حديثه اض: وقال أبو زرعة ٌ. 
 .صالح: وقال أبو داود
َوقال النسائي  .ليس به بأس، ليس بالقوي: َّ

 .ليس باملتني عندهم: وقال احلاكم أبو أمحد
ٌعامة ما يرويه مستقيم إال أنه يقع يف حديثه ما يقع يف حديث : وقال ابن عدي َّ

 .من ليس به بأس من الغلط وهو ال بأس به عندي
ال خيتلفـون يف تركـه، وهـو صـاحب منـاكري، يقـال : قال احلاكم النيـسابوريو

َإنه حدث عن عبادة بن نيس بحديث موضوع، وعن عطاء وأيب الزبري بجملة من  ُ َُّ َ
 .املناكري

 . ويف هذا نظر، ولعله اشتبه عليه بغريه: قال شيخنا
ُّ بن سبيع العجيل)١(املغرية) ق س ت( .١٥٨ ْ َِ ْ ُ. 

عـــن أيب بكـــر يف )ق ت(ُ بـــن بريـــدة، وعمـــرو بـــن حريـــث عبـــد اهللا:  روى عـــن
َّالدجال َّ. 
َأبو التياح، وأبو سنان الشيباين، وأبو فروة اهلمداين: وعنه َّْ َْ َ ََّ. 

 .»الثقات« ذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٢٨/٣٦٣(: »هتذيب الكامل« )١(



 
 

١٣٤ 
َّوحسن الرتمذي حديثه يف الدجال، وليس له عنده وعند ابن ماجه سواه َ. 

َ بن سعد بن األخرم )١(املغرية) ت( .١٥٩ َْ َ ُّالطائيْ َّ. 
ْشمر بن عطية، وأبو التياح الضبعي، وأبو محزة جار شعبة: وعنه. عن أبيه َ َُّ ُّ ُّْ ََّ ِ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
َّمغرية بـن سـعد هـذا غـري مغـرية بـن سـبيع، وخطـأ البخـاري أنـه : وقال أبو حاتم َ
 .هو ، واهللا أعلم

ْمغرية .١٦٠  . بن سعيد، أبو عبد اهللا الكويف)٢(ُِ
ْيض الكذاب املصلوب الداعية إىل البدعة الشنعاء، واملقالـة الـصلعاء، الراف َ

الـــذي اتبعـــه عليهـــا بعـــض اجلهلـــة األغبيـــاء، وهـــم الفرقـــة املغرييـــة مـــن الطوائـــف 
ًالشيعية، وادعى النبوة أيـضا   كـام حكـى ذلـك أبـو احلـسن األشـعري -قبحـه اهللا-َّ

ان هـذا الرجـل يف عـرص ، وقـد كـ»ِّامللـل والنحـل« وابن حـزم يف »املقاالت«يف 
 عـن محـاد بـن ، ثنـا ابـن مهـدي:ثنـا أمحـد بـن سـنان: التـابعني، فقـال ابـن أيب حـاتم

إيـاكم واملغـرية بـن سـعيد وأبـا عبـد : قال إبراهيم: قال]أ-١٦[ٍ عن ابن عون ،زيد
 .َّالرحيم فإهنام كذابان

ًجـاءين يومـا ففـضل عليـا عـىل األنبيـاء، ف: وقال أبو معاوية عن األعمش قلـت ًَّ
ًإي والذي نفيس بيده لو شاء ألحيى عادا وثمودا، : ُأكان حييي املوتى؟ قال: له ً
ًأتيت بعض أهل البيت فسقاين رشبة من ماء فام : من أين علمت ذاك؟ قال: قلت ْ َ

                                                        
 ).٢٨/٣٦٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٦/٧٥: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٩٠: (»ميزان االعتدال «)٢(



 
 

١٣٥ 
وكــان مــن أحلــن النــاس، خــرج وهــو يقــول : بقــي يشء إال علمتــه، قــال األعمــش

 .كيف الطريق إىل بنو حرام
 .كان رجل سوء: وقال حييى بن معني

ِّقتل عىل ادعاء النبوة: وقال السعدي اجلوزجاين ِ ُ. 
 .كان من محقى الروافض، يضع احلديث: وقال ابن حبان
َمل يكــن بالكوفــة ألعــن منــه فــيام يــروى عنــه مــن الــزور عــىل: وقــال ابــن عــدي ُّ َ ُْ َ 

ً، وهو دائام يكذب عىل أهل البيت، وال أعرف له حديثا مسنداِعيل ً ً. 
َّكـان غاليـا يف الـر: طيـبوقـال اخل ه خالـد بـن عبـد اهللا القـرسي أمــري َبَلَض، صــْفً

 .واسط عىل مقالته، وذلك يف حدود العرشين ومائة
ْ بن سقالب، أبو برش احلراين)١(مغرية .١٦١ ِْ ِ. 

إذا كــان املــاء «: ًســحاق عــن نــافع عــن ابــن عمــر مرفوعــاروى عــن حممــد بــن إ
ٌقلتني مل ينجسه يشء ِّ  .ُصع، وروى عن غريهُ، والقلة أربع آ»َُ

 .الوليد بن عبد امللك احلراين وحده: وعنه
ًمل يكن مؤمتنا: قال أبو جعفر النفييل َ ْ ُ. 

مل يكـن : َّسـألت عـيل بـن ميمـون الرقـي عنـه فقـال: َّوقال أمحد بن عيل األبار
ْيساوي بعرة َ. 

 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم

                                                        
 ).٦/٧٧: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٩٠: (»ميزان االعتدال «)١(



 
 

١٣٦ 
 .جزري ليس به بأس: وقال أبو زرعة
 .منكر احلديث: وقال ابن عدي
َّوقال ابن حبان  .غلب عىل حديثه املناكري فاستحق الرتك: )١(ِ

ْ بن سلامن)٢(ُاملغرية) س( .١٦٢ َ. 
َ يف السنن الرواتب)س (عن ابن عمر ُّ. 

 .)س(أيوب، وقتادة، وحممد بن سريين: وعنه
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ِ بن سلمة القريش، أبو ه)٣(ُاملغرية) ق س د م خت( .١٦٣ ُّ َ َ َُ ُّشام املخزوميَ ْ َ. 
وسج، وعباس العنربي، : )٤(وعنه َإسحاق بن راهويه، وإسحاق بن منصور الكَ َْ َ ْ

ْوعيل بن املديني، وبندار، وحممد بن املثنى، وغريهم ُ. 
قـال عــيل بـن املــديني، ويعقـوب بــن شــيبة، والنـسائي، وعــيل بـن احلــسني بــن 

 .ثقة: اجلنيد
ًوما رأيت قرشيا: قال عيل بن املديني  .ً أفضل وال أشد تواضعا منهَُ

                                                        
، وهـــذا النقــل عـــن ابــن حبـــان ممــا فـــات احلــافظ أن يـــستدركه عـــىل )٣/٨: (»املجــروحني «)١(

 .»امليزان«
 ).٢٨/٣٦٥: (»لهتذيب الكام« )٢(
 ).٢٨/٣٦٦: (»هتذيب الكامل« )٣(
 . كذا يف األصل، مل يذكر مشاخيه، فلعله وقع سقط هنا)٤(



 
 

١٣٧ 
 . بن سويد)١(مغرية .١٦٤

 .جمهول: قال أبو عيل احلافظ
ُّ بن شبيل بن عوف األمحيس الكويف، أخو احلارث)٢(ُاملغرية .١٦٥ ِ َ ْ َ َْ َ ْ ُ. 

 .، وطارق بن شهاب، وقيس بن أيب حازم)س(جرير بن عبد اهللا: روى عن
ْجــــابر اجلعفــــي، وحبيــــب بــــن أيب ثابــــت، وداود األودي، وســــ: وعنــــه عيد بــــن ُ

 .)س(مرسوق الثوري، واألعمش، ويونس بن أيب إسحاق
 .ثقة: قال ابن معني
 .ال بأس به: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ِّبــن شــعبة بــن أيب عــامر بــن مـسعود بــن معتــب بــن مالــك بــن كعــب ) ٣(ُاملغـرية) ع( .١٦٦ َ ُْ ُ

ْبــن عمـــرو بـــن ســعد بـــن عـــوف بـــن قــيس َ ْ ََ ِّ، وهـــو ثقيـــف بـــن منبــهْ َ  بـــن بكـــر بـــن ُ
رمة بن خـصفة بـن قـيس بـن عـيالن بـن مـرض بـن  َهوازن بن منصور بن عكْ ُ َ ِ

أبـو عبـد : غـري ذلـك، أبـو عيـسى، ويقـال: إياد بن نـزار، وقيـل: ِنزار، ويقال
 .أبو حممد، الثقفي: اهللا، ويقال

َ، وأول مــشاهده احلد]ب-١٦[أســلم عــام اخلنـــدق ِيبُ ة، وعـــروة بــن مـــسعود َيــْ
 .ده، روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلمرئيس ثقيف هو أخو ج

                                                        
 ).٦/٧٩: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٩٢: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٨/٣٦٨: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٨/٣٦٩: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١٣٨ 
َّبنــوه محــزة وعــروة وعقــار، وكاتبــه وراد، وأســلم مــوىل : وعنــه مجاعــة مــنهم َّ َ

 وأبـــــو وائـــــل، ،عمـــــر، واحلـــــسن البـــــرصي، وزرارة بـــــن أوىف، وزيـــــاد بـــــن عالقـــــة
 .والشعبي، وعروة بن الزبري، وقيس بن أيب حازم، ومرسوق، وأبو سلمة

ُّل لــه مغــرية الــرأي، وكــان داهيــة ال يــستحر يف كــان يقــا: قــال حممــد بــن ســعد ْ َِّ َ َ ً
ِصدره أمران إال وجـد يف أحـدمها خمرجـا، شـهد املـشاهد مـع رسـول اهللا صـىل  َ ًَ ْ
اهللا عليه وسلم، وملا قدم وفد ثقيف نزلوا عليه وبعثه مع أيب سفيان إىل الطائف 

َّفهدموا الربة َّ. 
ْوبعثـه الـصديق إىل النجـري وشـ: قال الواقـدي َ هد الياممـة والريمـوك، وأصـيبت ُّ

أصيبت عينه من نظره إىل : ًعينه يومئذ وشهد القادسية، وواله عمر فتوحا، ويقال
 .الشمس يوم كسفت
ًكــان أصــهب الــشعر جعــدا يفــرق رأســه أربــع فــروق، أقلــص : ٍوقــال ابــن ســعد ْ َ ْ َّ

َالشفتني، أهتم، ضخم اهلامة، عبل الذراعني، بعيد ما بني املنكبني ْ َ. 
 وابـن مـسعود، وأبـو )١(أبو بكـر وعمـر: القضاة أربعة: جمالد عن الشعبيوقال 

ُموسى، والدهاة أربعة  .معاوية، وعمرو، ومغرية، وزياد: ُّ
ْوقـــال الزهـــري معاويـــة، وعمـــرو، ومغـــرية، وكـــان : ُّالـــدهاة يف الفتنـــة مخـــسة: ُّ

ْمعتزال هلا، وقيس بن سعد، وعبد اهللا بن بديل بن ورقاء وكانا مع عيل َ ْ َُ ً. 
احـا للنــساء، : ًسـمعت مالكـا يقـول: وقـال ابـن وهـب ًكـان املغـرية بـن شـعبة نكَّ َ ُ

وكان يقول صاحب الواحدة إن مرضت مرض معها، وإن حاضت حاض معها، 
َّوصـــاحب املـــرأتني بـــني نـــارين يـــشتعالن، وكـــان يـــنكح أربعـــا مجيعـــا، ويطلقهـــن  ُ ُُ َ ً ًِّ

                                                        
 ...عمر وعيل:  كذا والذي يف املصدر)١(



 
 

١٣٩ 
 .ًمجيعا

ــة امــرأة يف اإلســالم، أحــصن املغــ: وقــال عبــد اهللا بــن نــافع الــصائغ رية ثالثامئ
 .ًثامنني امرأة: ٍوقال غريه ألف امرأة وقيل
َملا شـهد عليـه عنـد عمـر عزلـه عـن البـرصة، وواله : وقال أبو عمر بن عبد الرب ِ ُ

ًالكوفة، فلم يزل عليها إىل أيام عثامن وأقره عليها، ثـم عزلـه فبقـي معـزوال حتـى 
مني حلق بمعاوية، فلام قتل مضت صفني وهو معتزل الناس، فلام كان أ َمر احلكَ ِ ُ َ َ

َعيل، وصالح معاوية احلسن ودخل الكوفة واله عليها َ ََ َ. 
 .تويف سنة تسع وأربعني بالكوفة، وهو أمريها: قال أبو عبيد

 .سنة مخسني: وقال حممد بن سعد وآخرون
 .أمجع العلامء عىل ذلك: قال اخلطيب

سنة ثامن ومخسني، : سني، وقيلسنة إحدى ومخ: وقال أبو عمر بن عبد الرب
ِّسـنة ســت وثالثـني، ومهـا خطــأ بـني، واألصـوب ســنة مخـسني، عــن : وقيـل َ)٧١ (
 .)١(سنة

ْقــال ســفيان بــن عيينــة عــن عبــد امللــك بــن عمــري َ ْرأيــت زيــادا واقفــا عــىل قــرب : ُ َ ً ً
 :املغرية بن شعبة وهو يقول

ًإن حتـت األحجـار حزمـا وعزمـا ًْ ْ ََ َ ِ َ ْ ََّ َوخـــــصيام ألـــــ   ِ ً ِ ْد ذا معـــــالقَ ِ َّ  
ــــ ـــد ال ين ـــة يف الوجـــار أرب ُحي ِ ِ ٌ َّ ــي   َ ــث الراق ــسليم نف ــه ال ــع من َّف َ ْ َّْ َ ِ  

                                                        
 .سبعني سنة:  املصدر يف)١(



 
 

١٤٠ 
ـــــن عبـــــد اهللا بـــــن خالـــــد بـــــن حـــــزام القـــــريش )١(ُ املغـــــرية)س د( .١٦٧ ُّ بـــــن الـــــضحاك ب َ ُ َ ِ َّ َّ

ُّاألسدي ِ  .والد عيسى، َ
بنت ) س د(ِّحكيم بن حزام مرسل، وعن أم حكيم ]أ-١٧[ِّعم جده :وى عن

 .أمها عن أم سلمةأسيد عن 
 .)س د(ُبكري بن عبد اهللا بن األشج: وعنه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ُّ بن عبد اهللا بن أيب عقيل اليشكري، الكويف)٢(املغرية) س تم د م( .١٦٨ َْ َ ِ. 

ْأبيه، وبالل بن احلارث، وقزعة بـن حييـى، واملعـرور بـن سـويد: روى عن َ ُْ َ ََ  م(َ
ْ، واملغرية بن شعبة، وابن ا)يس ِملنتفقُ َ ْ ُ. 

َّأبــو صـخرة جــامع بـن شــداد: وعنـه ْ، وعلقمـة بــن مرثـد، والقاســم بــن )س تــم د(َ َ
َالوليد، وحممد بن جحاده، ومعاوية بن سلمة، وواصل األحدب، وأبو إسـحاق  ْ َ ُ

ُّالسبيعي، وأبو إسحاق الشيباين ْ َّ َّ. 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

َّارث بــن عبــد اهللا بــن عيــاش بــن  بــن عبــد الــرمحن بــن احلــ)٣(املغــرية) ق س د خ( .١٦٩ َ
ُأيب ربيعة القريش املخزومي، أبو هشام املدين ْ َ ُ. 

أبيـه، ومالـك، وحممـد بـن عجـالن، وموسـى بـن عقبـة، وهـشام بــن : روى عـن
                                                        

 ).٢٨/٣٧٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٣٧٨: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٨/٣٨١: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١٤١ 
 .عروة، ويزيد بن أيب عبيد
ْابنـــه عيـــاش، وإبـــراهيم بـــن املنـــذر، ومـــصعب الـــزبريي، : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم ُ

 .وحييى بن حممد اجلاري
 .ثقة: باس عن ابن معنيقال ع

َضعيف، وغلط عباس عن ابن معني يف توثيقه: وقال أبو داود ِ َ. 
 .ال بأس به: وقال أبو زرعة

ْثقــة، وكــان أحــد فقهــاء أهــل املدينــة، ومــن كــان يفتــي : وقــال يعقــوب بــن شــيبة َ
ْمنهم وقال الزبري َ كان فقيه أهل املدينـة بعـد مالـك، وعـرض عليـه الرشـيد قـضاء : ُّ

واهللا يا : وجائزة أربعة آالف دينار فامتنع، وامتنع الرشيد إال أن يوله فقالاملدينة 
ُّؤمنني ألن خينقني الشيطان أحبأمري امل َ إيل من أيل القـضاَّ ِ مـا : ء، فقـال الرشـيدَ

 . وأعفاه، وأجازه بألفي ديناربعد هذا غاية
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ولـد سـنة أربـع : نني ومائة، قال غريهتويف سنة ثامن وثام: قال حممد بن سعد
 .أو مخس وعرشين ومائة

ٍله عند البخاري حديث واحد عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن نـافع عـن 
 .ابن عمر يف قتل جعفر وما أصابه من اجلراح



 
 

١٤٢ 
ِاملغــرية) مـد( .١٧٠  بــن عبــد الـرمحن بــن احلــارث بــن هـشام بــن املغــرية بــن عبــد اهللا )١(ُ

ـــزوم  ْبـــن عمـــر بـــن خمَ ُّالقـــريش املخزومـــيُ َْ َ ُّ ِ  أبـــو هاشـــم، املـــدين، أخـــو أيب ،ُ
 .وإخوته، وأخو حييى بن طلحة بن عبيد اهللا ألمه )٢(بكرة
ِّأبيه، وأمه سعدى بنت عوف املرية، وخالد بن الوليد، وأرسل عن : روى عن ُُ ْ

 .النبي صىل اهللا عليه وسلم
اق بـن يـسار والـد ، وإسـح)٣(ابنه حييى، وابـن أخيـه إسـحاق بـن عبيـد اهللا: وعنه

 .حممد بن إسحاق، ومالك، وحممد بن إسحاق بن يسار
 .كان ثقة: قال حممد بن سعد عن الواقدي

 .صالح احلديث مدين ثقة: وقال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .إنه مل يعرف هذا: وقال معاوية بن صالح عن ابن معني
مغــرية بـن عبــد :  أنـه قـالقـرئ عـىل عبــاس عـن ابـن معــني: وقـال ابـن أيب حــاتم

 .الرمحن ثقة، هكذا ذكره ابن أيب حاتم، وتبعه ابن عساكر
 :وومها يف ذلك، إنام الذي وثقه عباس عن ابن معني: قال شيخنا

ُاملغرية بن عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي املتقدم، 
مل يعرفـه، وذكـر الـزبري قال ويؤيـد ذلـك قـول معاويـة بـن صـالح عـن ابـن معـني أنـه 

                                                        
 ).٢٨/٣٨٤: (»هتذيب الكامل« )١(
 .أيب بكر، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل)٢(
 .بن حييى، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل)٣(



 
 

١٤٣ 
ًعنه أنه كان ينحر كل يوم جزورا ويف يوم اجلمعة جزورين، وذكروا عنـه أخبـارا  ً
ًحـــسنة ومـــآثر مجيلـــة رمحـــه اهللا، مـــات بالـــشام مرابطـــا وقيـــل باملدينـــة يف خالفـــة 

 .يزيد أو هشام بن عبد امللك]ب-١٧[
َبــن خويلــد بـــن  بــن عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا بــن خالــد بــن حــزام )١(ُاملغــرية) ع( .١٧١ ُ

ُّأســـد بــــن عبـــد العــــزى بــــن قـــيص القــــريش األســــدي احلزامـــي املــــدين ُّ ََ َ ِ ُّ َ ُّ ُ ، لقبــــه َُ
َقيص  .إنه من نسل حكيم بن حزام:  وقيل،ُ
ْربيعة، وأيب الزناد، وموسى بن عقبة، وهشام بن عروة وغريهم: روى عن ُ ِّ. 

ْابنه عبد الرمحن، وخالد بـن خملـد، وسـعيد بـن : وعنه مجاعة منهم منـصور، َ
َوالقعنبـــي، وابـــن وهـــب، وابـــن مهـــدي، وقتيبـــة، وحييـــى بـــن حييـــى، وأبـــو عـــامر  ْ َْ ُ ََ

 .العقدي
 .ما بحديثه بأس: قال اجلوزجاين عن أمحد
 .ليس بيشء:  وقال عباس عن ابن معني

 .ال بأس به: ًرجل صالح، وقال مرة: قال أبو داود
 .ليس بالقوي: وقال النسائي
 .من عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيههو أحب إيل : وقال أبو زرعة
 .)٣(يتفرد بأحاديث: )٢(وقال ابن عدي

                                                        
 ).٢٨/٣٨٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٦/٣٥٦: (»الكامل «)٢(
 .»هتذيب الكامل« النقل عن ابن عدي من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )٣(



 
 

١٤٤ 
ًكان عالمة بالنسب وكان يسمى قصيا: وقال اخلطيب ُ ََّ َُّ َ َّ َ. 

َ بــن عبــد الــرمحن بــن عــون بــن حبيــب بــن الريــان األســدي، أبــو )١(ُاملغــرية) س( .١٧٢ ََّ َ ْ َ
ِأمحد احلراين، موىل خريم بن فاتك األسدي، شيخ ْ َ َُّ َ)٢(. 

َأبيــــه، واحلـــسن بــــن حممـــد بــــن أعـــني، وعيــــسى بـــن يــــونس، وأيب : روى عـــن ْ َ
َّمعاوية، ويعىل بن عبيد، وعدة ِ َ ُ. 

َّابنـه أبـو جعفـر حممـد، وأمحـد بـن عـيل اآلبـار، وبقـي بـن : وعنه مجاعة مـنهم
ُخملد، وأبو عروبة، ويعقوب بن سفيان، وآخرون َ َْ. 

 .ثقة: قال النسائي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
مات ليلة اجلمعـة ألربـع بقـني مـن مجـادى اآلخـرة سـنة : وقال هو وأبو عروبة
 .ثالث وأربعني ومائتني

َّ بن عبيد اهللا بن جبري بن حية الثقفي)٣(املغرية) س( .١٧٣ ْ َْ َ ُ َ  .، أخو سعيدُ
ِّروى عن عمه زياد عن املغرية يف اجلنائز  .وعنه أبو عبيدة احلداد. َ

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٢٨/٣٩٠: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . شيخ:  قوله)٢(
 ).٢٨/٣٩١: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١٤٥ 
ُّ بـن فـروة الثقفـي، أبـو األزهـر الـشامي الدمـشقي)١(ُاملغـرية) د( .١٧٤ ُّ ُّ ِّْ َّْ َ َ َ َّ املغــرية : ، ويقـالَ

ِبن حكيم وقيل ْاسمه فروة بن املغرية، قاله ابن معني وغريه، وقيـل مهـا : َ َ
 .اثنان

 .رأى واثلة بن األسقع، وروى عن مالك بن هبرية، ومعاوية بن أيب سفيان
ْز، وعبيد اهللا بن العالء بن زبر، وحييى بن احلارث سعيد بن عبد العزي: وعنه َ
ُّالذماري ِ َ ِّ. 

 .مات قبل مكحول:  وقال أبو زرعة»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ُّ بن أيب قرة عبيد بن قيس، السدويس، البرصي)٢(ُاملغرية) ت قد( .١٧٥ َ َ ُْ ُ َّ َّ ُ. 

 .»أعقلها وتوكل« :روى عن أنس حديث
َّعيد القطانُعيل بن غراب، وحييى بن س: وعنه َ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 . بن قيس التميمي البرصي)٣(املغرية .١٧٦

 .إسامعيل بن عياش، وأبو عامر العقدي: عن عمرو بن شعيب، وعنه
 .منكر احلديث: )٤(قال أبو حاتم

                                                        
 ).٢٨/٣٩٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٣٩٤: (»ب الكاملهتذي« )٢(
 ).٦/٧٩: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٩٥: (»ميزان االعتدال «)٣(
 ).٨/٢٢٧: (»اجلرح والتعديل «)٤(



 
 

١٤٦ 
َّ بــن مــسلم القــسميل، أبــو ســلمة الــرساج)١(ُاملغــرية) ق س ت بــخ( .١٧٧ َُّ َ ْ ْ ، وكــان أكــرب َُ

ْزيز، ولد بمرو وسكن املدائنمن أخيه عبد الع َ ُِ. 
إسامعيل بن أيب خالد، وعبد اهللا بـن بريـدة، وعكرمـة، وعمـرو بـن : روى عن

 .دينار، وأيب إسحاق، وأيب الزبري، وعدة
الثـوري، وشـبابة، وابـن املبـارك، ومـروان الفـزاري، وأبـو : وعنه مجاعة منهم
ًكان صدوقا مسلام: داود الطياليس، وقال ْ ُ ً. 

 .ً ما أرى بحديثه بأسا:وقال أمحد
 .ثقة: ًصالح، وقال مرة: وقال ابن معني
 .صالح احلديث، صدوق: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .بأس به]أ-١٨[ال : وقال الدارقطني

ُّاملغرية بـن مقـسم الـضبي )ع( .١٧٨ ََّ ْ ، مـوالهم، أبـو هـشام الكـويف الفقيـه األعمـى ِ
َإنه ولد أعمى: قيل ِ ُ. 
ِّأبيه، وإبراهيم النخعي، وأيب وائل، والشعبي، وعكرمة، وجماهد، : روى عن َ َّ
 .ومجاعة

إرسائيــل، وزائــدة، والثــوري، وســليامن التيمــي، وشــعبة، : وعنــه مجاعــة مــنهم
َوهشيم، وأبو عوانة، وأبو بكر بن عياش، وقال مـا : كان من أفقههم، ويف رواية: ُ

 .رأيت أفقه منه فلزمته
                                                        

 ).٢٨/٣٩٥: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

١٤٧ 
 . احلكم ومن محاد بن أيب سليامنكان أحفظ من: وقال شعبة

َّوقال نعيم بن محاد عن حممد بن فضيل َ ْ َ ِّكان يدلس، وكنا ال نكتـب عنـه إال : ُ َ ُ
 .حدثنا إبراهيم: ما قال

 .ما وقع يف مسامعي يشء فنسيته: قال مغرية: وقال جرير بن عبد احلميد
 وقال كان أيب حيثني عىل حديثه وكان عنده كتاب،: وقال معتمر بن سليامن

 مغــرية مــدخول، عامــة مــا روى عــن )١(]حــديث: [عــن أمحــد بــن حنبــل: أبــو حــاتم
ـيل، وعبيـدة،  ُإبراهيم إنام سمعه من محاد، ومن يزيد بن الوليد، واحلـارث العكْ

ِّوغريهم، وجعل يضعف حديثه عن إبراهيم وحده، قال وكان إبـراهيم صـاحب : َُ
ًسنة ذكيا حافظا ً. 

 . ما زال مغرية أحفظ من محاد:وقال أبو حاتم عن ابن معني
 .ثقة مأمون: وقال ابن أيب مريم عن ابن معني
 .ثقة: وقال العجيل والنسائي وأبو حاتم

فقيـــه احلـــديث، إال أنــه كـــان يرســـل احلــديث عـــن إبـــراهيم، وإذا : زاد العجــيل
ًوقــف أخــربهم ممــن ســمعه، وكــان عثامنيــا إال أنــه كــان حيمــل عــىل عــيل بعــض 

 .احلمل
ً سـمع مـن إبـراهيم مائـة وثامنـني حـديثا وأدخـل ،كان ال يـدلس: دوقال أبو داو

ًبينه وبني إبراهيم قريبا من عرشين رجال، وأدخل منصور بينه وبني إبراهيم عرشة  ً
راهيم إال أربعــة : ٍرجــال، وحكــى عــن أيب جعفــر الــرازي أنــه قــال مل يــسمع مــن إبــ

                                                        
 . ما بني املعقوفتني زيادة من املصدر)١(



 
 

١٤٨ 
 .أحاديث

 :ذا من إبـراهيم؟ قـالقلت ملغرية سمعت ه: وقال أمحد عن سفيان بن عيينة
 .وما تريد إىل هذا؟
 سـنة ثـالث، وقـال ابـن :مات سـنة ثنتـني، وقـال أمحـد وابـن نمـري: قال أبو نعيم

 .سنة ست وثالثني ومائة: سنة أربع، وقال العجيل: معني
َ بن موسى املزين، أبو عثامن البرصي)١(مغرية .١٧٩  .، سكن بخارىُ

 .عن سعيد بن أيب عروبة مصنفاته، وعن غريه
بــن شــعيب، وحييــى بــن  )٢(بكــري بــن جعفــر، وأبــو الطــاهر النــسوي بحــر: عنــهو

 .جربيل، ويعقوب بن اجلراح اخلوارزمي
 .منكر احلديث، شيخ جمهول:  قال أبو حاتم
 .منكر احلديث: وقال البخاري
ُيأيت عن األثبات بام ال يشبه حديث الثقات فبطل االحتجاج به: وقال ابن حبان ََ ُ. 
ً أعلم له حديثا منكراال: وقال ابن عدي ً. 

َ بن النعامن النخعي الكويف)٣(ُاملغرية) س ت د م خ( .١٨٠ َّ ُّْ. 
 .، وعدة)س ت د م خ(روى عن سعيد بن جبري

                                                        
 ).٦/٧٩: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٩٦: (»ميزان االعتدال «)١(
 .، وما أثبتناه من املصدرخطأ. حممد:  يف األصل)٢(
 ).٢٨/٤٠٣: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١٤٩ 
َ، وعنبـسة بـن سـعيد، )س ت م خ(، ورشيك، وشعبة)س ت د خ(الثوري: وعنه ْ َ

َومسعر بن كدام، وأبو مالك النخعي ِ ِْ. 
 .ثقة: قال ابن معني وأبو داود

 .ثقة: ًصالح، وقال مرة: بو حاتموقال أ
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بن هنيك احلمريي احلجري املرصي)١(ُاملغرية) ق( .١٨١ ُّ ْ ُّ َْ ِ َِ ْ. 
 .عقبة بن عامر، وعن دخني عنه: عن
ُّعثامن بن نعيم الرعيني: وعنه ُّْ ْ ََ ُ. 

 .، أو الوليد أبو املغرية، يأيت يف الكنى أبو الوليد)٢(املغرية) يس( •
ُّ األزدي)٣(ُاملغرية) ق( .١٨٢ ِ ْ َ. 

ري. عن حممد بن زيد ِوعنه أبو محزة السكّ ُّ. 
ْأظنه املغرية بن مسلم القسميل فإن القسامل من األزد:  شيخناقال َ ِ َ َ َْ  .]ب-١٨ [َ
ِّمفر .١٨٣  .ُ بن شجاع)٤(جَُ

 .واهي احلديث، ذاهب:  قال األزدي.عن يزيد بن هارون
                                                        

 ).٢٨/٤٠٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٤٠٨: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٨/٤٠٨: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .)٦/٨٠: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٩٧: (»ميزان االعتدال «)٤(



 
 

١٥٠ 
 .جمهول: وقال اخلطيب

َّفـــضلُامل) ت( .١٨٤ َّصـــالح األســـدي، أبـــو مجيلـــة، ويقـــال أبـــو عـــيل النخـــاس،  بـــن َ َّ ِ َ ُّ َ َ
 .الكويف
إسامعيل بن أيب خالد، وجعفـر الـصادق، واألعمـش، وسـامك بـن : روى عن

ْحرب، وعمرو بن دينار، وأيب إسحاق، وعدة َ. 
ُّأمحـد بـن بـديل، وأمحـد بـن موسـى الـضبي، وحممـد بـن : وعنه مجاعة مـنهم َّ ْ َُ

ُعبيد املحاريب ْ َ ُ. 
 .منكر احلديث:  البخاري وأبو حاتمقال

 .ليس عند أهل احلديث بذاك احلافظ: وقال الرتمذي
 .يروي املقلوبات عن الثقات، فوجب ترك االحتجاج به: وقال ابن حبان
مل أر لـه أنكــر مـن حـديث احلــسن بـن عــيل، وسـائر حديثــه : )١(وقـال ابـن عــدي

 .)٢(ًأرجو أن يكون مستقيام
رواه املفـضل هـذا عـن أبـان بـن تغلـب عـن حممـد واحلديث الذي أنكر عليـه 

اكــشف عــن : أتــاين جــابر بــن عبــد اهللا فقــال: بــن عــيل عــن احلــسن بــن عــيل، قــال
أمرين رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أن أقرئك : بطنك فألصق بطنه ببطني وقال

 .السالم
                                                        

 ).٦/٤١٠: (»الكامل «)١(
هتـذيب «، وانظـر »هتـذيب الكـامل«حلـافظ ابـن كثـري عـىل  النقل عن ابن عدي مـن زيـادات ا)٢(

 ).٤/١٣٩: (»التهذيب



 
 

١٥١ 
ّمفضل .١٨٥ َ  . بن صدقة، أبو محاد الكويف)١(ُ

 .زياد بن عالقة، وأيب إسحاق: روى عن
 .معن بن عيسى، وحييى بن آدم، ومجاعة: وعنه

 .ليس بيشء: قال عباس عن ابن معني
 .ضعيف: وقال أبو زرعة
 .ضعيف: وقال النسائي
هـو الـذي يقـال لــه مفـضل بـن سـعيد، وكـان يـروي املنــاكري : )٢(وقـال ابـن حبـان

 .)٣(عن املشاهري فخرج عن حد االحتجاج به
 يثني )٤( وكان أمحد بن حممد بن شعيبًما أرى بحديثه بأسا،: وقال ابن عدي
ًعليه ثناء تاما ً. 

ِّكان عطاء بن مسلم يوثقه: وقال أبو عيل األهوازي ُ. 
َّاملفضل) ق( .١٨٦ َ ُّ بن عبد اهللا الكويف)٥(ُ ُ. 
ْأبان بن تغلب، وجابر اجلعفي، وأيب إسحاق: عن َ. 

                                                        
 ).٦/٨٠: (»لسان امليزان«و ) ٦/٤٩٩: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٣/٢١: (»املجروحني «)٢(
 .»ميزان االعتدال« النقل عن ابن حبان مما فات احلافظ ابن حجر أن يستدركه عىل )٣(
 ).مكتب املطبوعات اإلسالمية.  ط٨/١٣٨: (»يزانلسان امل« حاشية حتقيق راجع )٤(
 ).٢٨/٤١٠: (»هتذيب الكامل« )٥(



 
 

١٥٢ 
َ، وحممد بن أيب الرسي العسقالين)ق(ُسويد بن سعيد: وعنه ْ ََّ ّ ِ. 
 .ضعيف احلديث: بو حاتمقال أ

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
وزعـم ابــن عــدي أنــه مفـضل بــن صــالح، وأن ســويد بـن ســعيد كــان خيطــئ يف 

َّمفـــضل بـــن عبـــد اهللا، وإنـــام هـــو مفـــضل بـــن صـــالح، وأورد لـــه : اســـم أبيـــه فيقـــول َ ُ
وأنكــر مــا رأيــت لــه حــديث احلــسن بــن عــيل وســائره أرجــو أن : أحاديــث ثــم قــال
 .ًيكون مستقيام

 :وهلم
َّاملفــضل .١٨٧ َ ُّ، ويقــال ابــن عبيــد اهللا احلبطــي الريبــوعي، البــرصي  بــن عبــد اهللا)١(ُ َ ُ َْ َ َْ

 .سكن بغداد
َإسامعيل بن مسلم، وداود بن أيب هند، وعمر بن عامر السلمي: يروي عن ُّ ْ ِ. 

َوعنه حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخرمي، وأبو معمر القطيعي َ ُّ ِّْ َ ُ. 
 .ليس بيشء:  معنيقال عباس عن ابن
 .حمله الصدق: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ًكان شيخا صدوقا: وقال اخلطيب  .ًذكره متييزا. ً

                                                        
 ).٢٨/٤١٢: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

١٥٣ 
َّاملفضل) ق ت د( .١٨٨ َ ُّ بن فـضالة بـن أيب أميـة القـريش، أبـو مالـك البـرصي)١(ُ َْ ُّ َ ُّ ُ َ ، أخـو َ

 .خلطابموىل عمر بن ا: مبارك بن فضالة، موىل زيد بن اخلطاب، وقيل
 عن )ق ت د(أبيه، وبكر املزين، وثابت البناين، وحبيب بن الشهيد: روى عن

ْكــل ثقــة :  جمــذوم يف القــصعة وقــال)٢(]يــد[حممــد بــن املنكــدر عــن جــابر أدخــل  ُ
 .باهللا وتوكل عليه، وعبد امللك بن عمري

محاد بن زيد، وأبو داود الطياليس، وابن مهدي، وموسى : وعنه مجاعة منهم
 .]أ-١٩) [ق ت د(ِّيل، ويونس بن حممد املؤدببن إسامع

 .ليس بذاك: قال عباس عن ابن معني
 .يكتب حديثه: وقال أبو حاتم
: يف حديثــه نكــارة، وقــال الرتمــذي: بلغنــي عــن عــيل أنــه قــال: وقــال أبــو داود

 .املرصي أوثق منه، وأشهر
 .ليس بالقوي: وقال النسائي

 .أنه أخو الفرج بن فضالة وليس بيشء وزعم بعضهم »الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َّاملفــضل) ع( .١٨٩ َ ُّ بــن فــضالة بــن عبيــد بــن ثاممــة بــن مزيــد بــن نــوف بــن الــنعامن بــن )٣(ُ ْ َُ ِ َ ُ َ َ

ْمــرسوق بـــن ذي أمـــر بـــن نـــوف بـــن مـــرسوق بـــن رشاحيـــل بـــن يـــرعش بـــن قتبـــان  ِ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ْ َ
ُّالرعيني القتباين ُّ َُّ َْ  .قاضيها )٤(، أبو معاوية املرصيِ

                                                        
 ).٢٨/٤١٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 . زيادة من املصدر)٢(
 ).٢٨/٤١٥: (»هتذيب الكامل« )٣(
  .الرضير، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل)٤(



 
 

١٥٤ 
 جريج، وحممد بن عجالن، ومعمـر، وهـشام بـن سـعد، ويزيـد ابن: روى عن

 .بن أيب حبيب، وعدة
ابنه فضالة، وأبو صالح كاتب الليث، وقتيبة، وحممـد بـن : وعنه مجاعة منهم
ْرمح، والوليد بن مسلم ُ. 

ِّرجـل صـدق، وكـان يـصنع األرحيـة وجيـرب مـن : ًثقة، وقال مرة: قال ابن معني َ ُْ َ ِ َ ْ ِ
ُانكرست رجله ِ. 

 .ال بأس به:  أبو زرعةوقال
 .صدوق يف احلديث: وقال أبو حاتم وابن خراش

كــان مــن أهــل الفــضل والــدين، ثقــة يف احلــديث، مــن أهــل : وقــال ابــن يــونس
ٌالورع، ذكره النسائي يوما وأنا حارض فأحسن الثنـاء عليـه ووثقـه، وقـال سـمعت : ً

 ً.قتيبة يذكر عنه فضال
ابــن وهـــب ال حيــدث عنـــه ألنـــه : وقـــال. كــان جمـــاب الــدعوة: وقــال أبـــو داود

 .قيض عليه بقضية، وكان قايض مرص
 .)١(»امليزان«منكر احلديث، نقله يف : قال حممد بن سعد

 .ولد سنة سبع ومائة، ومات سنة إحدى أو ثنتني وثامنني ومائة: قالوا
 :وممن يسمى هبذا االسم

                                                        
)٦/٥٠١ ()١.( 



 
 

١٥٥ 
َّاملفــضل .١٩٠ َ ْ بــن فــضالة بــن املفــضل بــن فــضالة القتبــاين، )١(ُ ِ َ ََّ َ ، أبــو حممــد املــرصيُ

 .حفيد الذي قبله عن أبيه عن جده
 .هـ٢٥٢تويف سنة : قال ابن يونس

َّواملفضل .١٩١ َ ُّ فضالة أبو احلسن النسوي)٢(ُ َ َّ. 
ِأبو أمحد بن عدي: وعنه.عن إبراهيم بن اهليثم البلدي  .ًذكر متييزا. َ

 .يكنى أبا احلسن، ، مرصي بن فضالة)٣(ُواملفضل .١٩٢
 هــو املــرصي الــذي حيــدث عــن هــشام وابــن وقــد قيــل لــيس: قــال ابــن عــدي

يعرف بالرواية عنـه يـونس بـن حممـد : جريج، فإن كان غريه فهو جمهول، وقالوا
 . ليس هو بذاك)٤(عنه

 .يونس بن حممد ليس بالقوي  مفضل بن فضالة يروي عنه: وقال النسائي
وضـع يـده يف «:   أورد لـه ابـن عـدي عـن حممـد بـن املنكـدر عـن جـابر)٥(]ثم[
ْكل ثقـة بـاهللا: ة وقالالقصع لـه نـسخة عـن ابـن جـريج، وعـن هـشام بـن :  ثـم قـال)٦(»ُ

 . حديثه مستقيموباقيًعروة نسخة، ومل أر له حديثا أنكر من هذا، 

                                                        
 ).٢٨/٤١٩: (»كاملهتذيب ال« )١(
 ).٢٨/٤٢٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٦/٤٠٩: (»الكامل «)٣(
 . كذا، وهو تكرار)٤(
 .وما أثبتناه هو املناسب للسياق. عن: يف األصل)٥(
أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أخذ بيـد جمـذوم فوضـعها معـه يف : النص عند ابن عدي)٦(

 وقارن بام تقدم يف ترمجة املفضل بن فضالة بـن أيب »ًكل بسم اهللا، ثقة باهللا«: قصعته فقال
 .أمية القريش



 
 

١٥٦ 
َّاملفـــضل .١٩٣ َ ِّ بــــن حممــــد الــــضبي الكــــويف املقــــري)١(ُ ، صــــاحب عاصــــم بــــن أيب َ

 .النجود، واألعمش يف القراءات
ِّأيب رجاء العطاردي، فيام قيلسامك، وأيب إسحاق السبيعي، و: روى عن ُِ َ. 
أبو كامل اجلحدري، وأبو زيـد النحـوي، وأبـو احلـسن املـدائني، وقـرأ : وعنه

 .عليه الكسائي، وغريه
 .ضعيف احلديث، مرتوك القراءة: قال أبو حاتم الرازي

 .)٢(هو ثقة يف األشعار، غري ثقة يف احلروف:  وقال أبو حاتم السجستاين
ًخباريا عالمة موثقاكان أ: وقال اخلطيب ً. 

َّاملفـــضل) س د( .١٩٤ َ ُّبـــن املهلـــب بـــن أيب صـــفرة، ظـــامل بـــن ســـارق األزدي، أبـــو  )٣(ُ ُِ ْ َ ْ ّ َ ُ
َّغسان ْأبو حسان البرصي: ، ويقالَ ََّ  . وهو أخو يزيد بن املهلب]ب-١٩[َ

 .عن النعامن بن بشري
 .ابنه حاجب، وثابت البناين، وجرير بن حازم: وعنه

 .»اتالثق«ذكره ابن حبان يف 
 .ويل إمرة العراق، ثم قتل سنة ثنتني ومائة

                                                        

 ).٦/٨١: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥٠٢: (»ميزان االعتدال «)١(
 .القراءات: احلديث، وما أثبتناه من املصادر، واحلروف أي:  يف األصل)٢(
 ).٢٨/٤٢٠: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١٥٧ 
َّاملفـــضل) ق س م( .١٩٥ َ ْ بـــن مهلهـــل الـــسعدي، أبـــو عبـــد الـــرمحن الكـــويف، أخـــو )١(ُ َّ َُ َْ

ْالفضل َ. 
، واألعمــــش، وعطــــاء بــــن الــــسائب، -وهــــو مــــن أقرانــــه-الثــــوري : روى عــــن

 .وحممد بن سوقة، ومنصور بن املعتمر
فــي، وأبــو أســامة، وعبــد اهللا بــن جريــر بــن عبــد احلميــد، وحــسني اجلع: وعنــه

 .إدريس، وحييى بن آدم، وآخرون
 .رجل صالح: قال أمحد

 .ثقة: وقال ابن معني وأبو زرعة والنسائي وأبو حاتم
 . صدوق:زاد أبو حاتم
 .ً ثبتا يف احلديث، وفقهًكان ثقة ثبتا، صاحب سنة وفضل: يلوقال العج

ل عىل َّضُفَ ممن ينَُّشاخلباد كان من الع:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .الثوري

 .هـ١٦٧ وتويف سنة ،كان من العباد: وقال أبو بكر بن منجويه
 .ُّيَْرص أبو برش الب،همالقايش موَّبن الحق الر )٢(لَّضَُفامل .١٩٦

 أيب اجلـــوزاء أوس بـــن عبـــد اهللا، وعـــدي بـــن أرطـــأة، وحممـــد بـــن :روى عـــن
 .سريين، وحممد بن املنكدر، ومكحول، وأيب حفص

                                                        
 ).٢٨/٤٢٢: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٢٨/٤٢٥: (»كاملهتذيب ال«)٢(



 
 

١٥٨ 
 وابــن املبـارك، ومــسلم بــن إبـراهيم، ومعــاذ بــن ، ابنــه بــرش، وأبـو عاصــم:وعنـه

 .معاذ، وآخرون
 .»الثقات«ثقة، وذكره ابن حبان يف : قال ابن معني

 .ُّ أبو يونس الكويف،ُّفيَنَبن يونس احل )١(لَّضَُفامل) د( .١٩٧
 عـن أيب هاشـم عـن ، إبراهيم بـن أدهـم، واألوزاعـي، عـن أيب يـسار:روى عن

 . وغريمها» قتل املصلنيين هنيت عنإ«: هريرة أيب 
 . أبو أسامة، وابن املبارك، وابن مهدي وآخرون:وعنه

 .ثقة: قال ابن معني وأبو حاتم
 .وكيف تقر العني بعد املفضل:  املبارك قالابن وملا نعي إىل: قال أبو حاتم

 :وهلم
 .اينَِنبن يونس الك )٢(املفضل .١٩٨
 .األعمش، وعبد امللك بن عمري: عن
 .ادَّنَبن موسى الق األوزاعي، وعبد الرحيم :وعنه

 .ًذكر متييزا
 .ُّويفُ الكُّيلِْج العْريَِشبن ب )٣(ِلاتَقُم) د س( .١٩٩
، عن عائشة يف تأخري العشاء، ويف الصالة بعدها )د س( رشيح بن هانئ:عن

                                                        
 ).٢٨/٤٢٦: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٢٨/٤٢٨: (»هتذيب الكامل«)٢(
 ).٢٨/٤٢٩: (»هتذيب الكامل«)٣(



 
 

١٥٩ 
 .ًأربعا، والصالة عىل النطع، وموسى بن أيب موسى األشعري

 .لَوْغِمالك بن م: وعنه
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ـــَبـــن ح )١(لِاتـــَقُم) ٤م ( .٢٠٠  مـــوىل بكـــر بـــن ،ازَّرَخـــي اخلـــَْل أبـــو بـــسطام الب،طـــيَبَّان النَّي
 .وائل
إنــــام ذلـــك مقاتــــل بــــن : از بالفارســــية، ويقـــالَّرَال دوز وهـــو اخلــــَوَوهـــو ابــــن د

سليامن، روى عن احلسن، وسامل، وسعيد بن املسيب، والـضحاك، والـشعبي، 
 .وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، وجماهد ومجاعةوعطاء، 

 أخــوه مــصعب، وإبـراهيم بــن أدهــم، وابـن املبــارك، وأبــو :وعنـه مجاعــة مـنهم
 .جعفر الرازي

 .ثقة: ري، وابن معني، وأبو داودَاطَّقال مروان الط
 .ليس به بأس: ُّسائيَّوقال الن

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .صالح: وقال الدارقطني

 .ال أحتج بمقاتل بن حيان: )٢(ن خزيمةوقال اب

                                                        
 ).٢٨/٤٣٠: (»هتذيب الكامل«)١(
والنقـــل عـــن ابـــن خزيمـــة مـــن زيـــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري ) ٩٠/٢٤٨: (»هتـــذيب التهـــذيب«)٢(

 .»هتذيب الكامل«عىل



 
 

١٦٠ 
ولعله التبس عليه بمقاتل : كان وكيع ينسبه إىل الكذب، قال: )١(وقال األزدي

أمحـد بـن وكـان : بن سليامن، فـإن مقاتـل بـن حيـان صـدوق، قـوي احلـديث، قـال
مقاتـــل بـــن حيـــان : معـــنيوقـــال حييـــى بـــن :  قـــال]أ-٢٠[ًحنبـــل ال يعبـــأ هبـــام شـــيئا

 .ديثضعيف احل
ًوكان مقاتـل ناسـكا فاضـال، وكـانوا أربعـة أخـوة: اريوقال أمحد بن س  مقاتـل :ً

َه وجاهــة عنــد خلفــاء بنــي أميــة، وويلواحلــسن ويزيــد ومــصعب، وكــان أبــوهم لــ ِ َ 
َأعامال وواليات بخراسان مع قدره عند اخللفاء، ومات مقاتـل بكابـل ف  )٢(بَّلَسَتـً

ًإنه كان رجال صاحلا:  فقال. ليس عىل دينك:ها فقيل لهكُِلَعليه م ً. 
، ُّخـــيَْل أبــو احلـــسن الب،ُّاســـاينَرُاخلُّاألزدي ري ِشَامن بــن بـــْيَلُبـــن ســـ )٣(مقاتــل) ل( .٢٠١

 .صاحب التفسري
ز خيـاط وال دوَجـقاتـل بـن حدثنا م: روى عنه املحاريب، فقال: قال البخاري

 .اجلواليق
ضحاك،  ثابــــت البنــــاين، وزيــــد بــــن أســــلم، وســــعيد املقــــربي، والــــ:روى عــــن

وعطــاء، وجماهــد، وحممــد بــن ســريين، والزهــري، ونــافع، وأيب إســحاق، وأيب 
 .الزبري وعدة

 وابــــن ، إســــامعيل، وبقيــــة، وســــفيان بــــن عيينــــة، وشــــبابة:وعنـــه مجاعــــة مــــنهم
                                                        

والنقـــل ) ١٠/٢٤٨: (»هتــذيب التهـــذيب«و) دار الكتـــب.  ط٦/٥٠٣: (»ميــزان االعتـــدال«)١(
 .»هتذيب الكامل«عن األزدي من زيادات احلافظ ابن كثري عىل

 ).٢ رقم٢٨/٤٣٣: (»هتذيب الكامل«حاشية. ًلبس الثياب السود حزنا عليه: أي)٢(
 ).٢٨/٤٣٤: (»هتذيب الكامل«)٣(



 
 

١٦١ 
 .املبارك، وعبد الرزاق، وعيل بن اجلعد، والوليد بن مسلم

 .ما سمعت شعبة قط ذكره إال بخري: قال بقية
 ما وجدت علم مقاتل بن سليامن يف الناس إال كالبحر :يانوقال مقاتل بن ح

 .األخرض يف سائر البحور
مـن أراد التفـسري فعليـه بمقاتـل بـن سـليامن، ومـن : قـال الـشافعي: وقال الربيع

 . فعليه بأيب حنيفةمن أراد اجلدلأراد األثر الصحيح فعليه باملك بن أنس، و
 . بأصحاب أيب حنيفة:ويف رواية حرملة

 ومــن أراد الفقــه فهــو عيــال عــىل أيب حنيفــة، كــان أبــو حنيفــة ممــن :روايــةويف 
 .وفق له الفقه

 ومن أراد املغـازي فهـو عيـال عـىل حممـد بـن إسـحاق، ومـن :ويف رواية عنه
أراد الــشعر فعليــه بــزهري بــن أيب ســلمى، ومــن أراد أن يتبحــر يف النحــو فهــو عيــال 

 .عىل الكسائي
ًفيان بــن عيينــة كتابــا ملقاتــل بــن ســليامن رأيــت عنــد ســ: وقــال نعــيم بــن محــاد

 .ال ولكن أستدل به وأستعني:  فقالتروي ملقاتل يف التفسري؟: فقلت
 .يا له من علم لو كان له إسناد: ونظر ابن املبارك يف يشء من تفسريه فقال

 .ما أحسن تفسريه لو كان ثقة:  مرةوقال
 .)١(ِارم هبام: ل عنه وعن أيب شيبة فقالِئُوس

                                                        
 .أرفضهام:  يف املصدر)١(



 
 

١٦٢ 
مـا يمنعـك :  قـال يل عبـاد بـن كثـري: عـن حييـى بـن شـبلمكي بن إبراهيموقال 
ٌفــال تكرهنـه فـام بقــي أحـد أعلــم :  قـال.إن أهـل بالدنـا كرهــوه:  فقلــت؟مـن مقاتـل

 .بكتاب اهللا منه
ًوكنت يوما عند مقاتل بن سليامن فجاء شاب فـسأله عـن : قال حييى بن شبل

َّكل يشء هالك إال ﴿: قولـه تعـاىل ِ ٌ ِ َ ٍ ْ َ ُّ ُ وجهـه لـهُ ُ َ ْ ََ﴾،هـذا :  فقـال مقاتـل
ًوحيك إن جهام واهللا ما حج هـذا البيـت : ما أدري ما جهمي، فقال:  قال،جهمي

ًوال جالس العلامء إنام كان رجال أعطي لسانا وقوله ُكل يشء هالك إال وجهـه  ﴿: ً َ ْ َ َّ ِ ٌ ِ َ ٍ ْ َ ُّ ُ
ُلــه ِّأوتيــت مــن كــل َو﴿  إنــام هــو كــل يشء فيــه الــروح، كــام قــال مللكــة ســبأ﴾َ ُ ْ َِ ِْ ُ

ٍيشء ْ َ﴾،ٍوآتينَاه من كـل يشء  ﴿:  مل تؤت إال ملك بالدها، وكام قال تعاىل ْ َ ِّ ُ ْ ُ ْ َِ َ
ًسببا َ َ﴾ وكل يشء« مل يؤت إال ما يف يده من امللك، ومل يدع يف القرآن «
 .د عليناََرسإال 

  ].ب-٢٠[ًدا منهم لهإنام يطعن الناس عىل مقاتل حس: وقال إبراهيم احلريب
َّأصله من بلخ، وقدم مرو وتزوج بأم نوح : وقال العباس بن مصعب املروزي َ َ

ُّبــن أيب مــريم، وكــان حافظــا للتفــسري، وكــان ال يــضبط اإلســناد، وكــان يقــص يف  َ ً
ِاجلامع بمـرو، فقـدم عليـه جهـم بـن صـفوان فجلـس إليـه فوقعـت العـصبية بيـنهام،  َ َ

ًفوضع كل واحد منهام كتابا  . عىل صاحبهينقض ٍ
: سـأل اخلليفــة يعنـي أبــا جعفـر املنــصور مقاتـل بــن سـليامن فقــال: وقـال غــريه

ِّيقولون إنك تشبه؟ فقال َ هـو اهللا أحـد، اهللا الـصمد، مل يلـد ومل يولـد، «إنام أقـول : ُ
 .، فمن قال غري ذلك فقد كذب»ًومل يكن له كفؤا أحد

ْمن املرشق رأيان خبيثانأتانا : قال أبو حنيفة: وقال إسحاق بن راهويه ٌجهم : َ



 
 

١٦٣ 
ِّمعطل ومقاتل مشبه ََ ُ ُ ُِ ٌ ِّ. 
َأخرجــت خراســان ثالثــة لــيس هلــم يف الــدنيا نظــري يف الكــذب: قــال إســحاق َ ْ َ :

ْجهم وعمر بن صبح، ومقاتل بن سليامن ُ. 
ٌذكــر عنــد أيب حنيفــة جهــم ومقاتــل فقــال: وقــال أبــو يوســف القــايض َ ِ كالمهــا : ُ
ٌمفرط، أفرط جهم يف نف ِْ إنه ليس بيشء، وأفرط مقاتل حتى : ي التشبيه حتى قالُ
 .جعل اهللا مثل خلقه
ْبخراسان صنفان ما عىل األرض أبغض إيل منهام: قال أبو يوسف  املقاتلة :ِ

 .واجلهمية
ِكان جهم ومقاتـل عنـدنا فاسـقني فـاجرين، وإين ال : وقال خارجة بن مصعب ْ َ ِ

 .أستحل دم ذمي ولو قدرت عىل مقاتل لقتلته
كــان ال حيفــظ اإلســناد، مل : قــال الفــالس عــن عبــد الــصمد بــن عبــد الــوارث و

 .يكن بيشء
ًقـدم علينـا فوجـدناه كـذابا فلـم نكتـب عنـه، وقـال مـرة: وقـال وكيـع َّ َ ًكـان كــذابا : ً

 .ليس حديثه بيشء
هو متهم مرتوك احلديث، مهجور القول، وكان يتكلم :  وقال أمحد بن سيار

 .ية عنهيف الصفات بام ال حتل الروا
إن مل خيرج الدجال : سمعته يقول: وحكى البخاري عن سفيان بن عيينة قال
 .ٌاألكرب سنة مخسني ومائة فاعلموا أين كذاب
َوروي عــن املهـــدي أمـــري املـــؤمنني أنـــه قـــال  إن :قـــال يل مقاتـــل بـــن ســـليامن: ُ



 
 

١٦٤ 
 . ال حاجة يل فيها: فقال.شئت وضعت لك أحاديث يف العباس

ً دجـاال جـسورا، سـمعت أبـا الـيامن يقـولكـان:  وقال اجلوزجاين قـدم هاهنـا : ً
:  قال. دون العرشسلوين عام: فلام أن صىل اإلمام أسند ظهره إىل القبلة وقال

ِّوحـــد َثت أنـــه قـــال مثلهـــا بمكـــة، فقـــام إليـــه رجـــل فقـــالُ ْ ِ ْأخـــربين عـــن النملـــة أيـــن : ُ َّ
َمـــن حلـــق رأس آدم يف: أمعاؤهـــا؟ فـــسكت، ويف روايـــة فقـــال لـــه رجـــل َ َ ْ  حجتـــه؟ َ

ت َفسكَ َ. 
ًويف روايــة أنــه قاهلــا ببــريوت بحــرضة األوزاعــي فبعــث إليــه رجــال فــسأله عــن 
مرياثــه مــن جدتــه فحــار، ومل يكــن عنــده جــواب، فــام بــات هبــا إال ليلــة ثــم خــرج 

 .بالغداة
 .ًبالقرآن وما يعجبني أن أروي عنه شيئاله علم كان : وقال اإلمام أمحد

 .ثقةليس ب: ًوقال مرة. ديثه بيشء ليس ح:وقال عباس عن ابن معني
 .أصحاب احلديث يتقون حديثه وينكرونه: وقال حممد بن سعد

ْوقــال عبــد الــرمحن بــن احلكــم بــن بــشري بــن ســلامن َ ًكــان قاصــا تــرك النــاس : َ
 .حديثه

َّوقال ابن عامر  .ال يشء: َ
 .مرتوك: وأبو حاتم]أ-٢١[وقال الفالس 
 .ٌكذاب: زاد الفالس

َّ وقــال مــرة ال يشء البتــة.ر احلــديث، ســكتوا عنــهمنكــ: البخــاريوقــال  ًَ َ َّ وقــال . َ
 .ذاهب: ًمرة



 
 

١٦٥ 
 .تركوا حديثه: وقال أبو داود
الكـــذابون املعروفـــون بوضـــع احلـــديث : ًوقـــال مـــرة. كـــذاب: وقـــال النـــسائي

إبــراهيم بــن أيب حييــى باملدينــة، والواقــدي ببغــداد، ومقاتــل بــن ســليامن : أربعــة
 .صلوب بالشامبخراسان، وحممد بن سعيد امل

ْكــان يأخــذ عــن اليهــود والنــصارى علــم القــرآن الــذي يوافــق : وقــال ابــن حبــان ِ
ِّكتبهم، وكان يشبه الرب باملخلوقني، وكان يكذب مع ذلك يف احلديث َُ. 

 .ًكان كذابا مرتوك احلديث:  وقال زكريا الساجي
ات ًعامــة حديثــه ممــا ال يتــابع عليــه، عــىل أن كثــريا مــن الثقــ: وقــال ابــن عــدي

ُواملعروفني قد حدث عنه، ومع ضعفه يكتب حديثه ُ ِْ َ. 
بلغني أنه تـويف سـنة مخـسني ومائـة، روى لـه أبـو داود قولـه يف : قال اخلطيب
 .جهم املتقدم

 :وهلم: )١(قال ابن اجلوزي
ِمقاتل بن سليامن بن ميمون .٢٠٢ َ ُ. 
ِّحيد  .ًث عن محاد بن الوليد، ال نعرف فيه طعناُ
 .عن جماهد .ميبن الفضل اليام) ٢(ُمقاتل .٢٠٣

 .حديثه يدل عىل أنه ليس بصدوق: قال ابن أيب حاتم
                                                        

 ).٣/١٣٧: (»الضعفاء واملرتوكني «)١(
 ).٦/٨٣: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥٠٧: (»ميزان االعتدال «)٢(



 
 

١٦٦ 
 . بن قيس)١(مقاتل .٢٠٤

ٍعن علقمة بن مرثد ْ َّضعفه األزدي. َ َ. 
 .)٢(مقاتل .٢٠٥

لــيس حديثـــه : قــال األزدي. وعنــه ســعيد بــن أيب عروبـــة. عــن أنــس بــن مالـــك
 .بالقائم، وال املعروف

ْاملقــداد) ع( .٢٠٦ ــ)٣(ِ ِ بــن عمــرو بــن ثعلبــة بــن مال َ َْ ْك بــن ربيعــة بــن ثاممــة بــن مطــرود بــن َْ َ َُ
ْعمـــرو بـــن ســـعد بـــن دهـــري بـــن لـــؤي بـــن ثعلبـــة بـــن مالـــك بـــن الـــرشيد بـــن هـــول َ ْ َ ْ ََّ َ ُ َ ،

ْابـن دريـم بـن القـني بـن : ابن أيب أهون بـن فـايش بـن حـزن، ويقـال: ويقال ََ ْ ُ
ْالغـــوث، ويقـــال ُابـــن أهـــوذ بـــن هبـــراء بـــن عمـــرو بـــن احلـــاف بـــن قـــضاعة : َ
ْالكنـــدي البهـــ َ ُّ ْ َراين، أبـــو األســـود، ويقـــالِ ْ َ َأبـــو معبـــد، ويقـــال: ُّ ْ أبـــو عمـــرو، : َ

 .املعروف باملقداد بن األسود
ًصحايب جليل، وقيل غري ما ذكرنا يف نسبه، كان أبوه حليفا لكندة، وكان هو  ُّ

ْحليفا لألسود بن عبد يغوث الزهري، وقيل ُّ ًكان عبدا له، : كان يف حجره، وقيل: ً
ِنسب إليه، فقيل لهُكان قد تبناه ف: وقيل كان من هبراء : املقداد بن األسود وقيل: ُ

ًفأصـــاب فـــيهم دمـــا فهـــرب فحـــالف كنـــدة، ثـــم أصـــاب فـــيهم دمـــا فهـــرب فحـــالف  ًَ ْ ِ
 .األسود بن عبد يغوث

                                                        
 ).٦/٨٣: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥٠٧: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٦/٨٤: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥٠٧: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٢٨/٤٥٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١٦٧ 
ٍشهد بدرا، وكان فارسا يومئذ ومل يكن غريه، وقيل ً بل كان معه الزبري ومرثد : ً

ال نقـول لـك : هللا صـىل اهللا عليـه وسـلمٍبـن أيب مرثـد، وهـو القائـل يومئـذ لرسـول ا
اذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنـا قاعـدون، ولكـن : كام قال قوم موسى ملوسى

 .اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكم مقاتلون: نقول
ًوشهد أحدا واخلندق وبقية املشاهد أيضا ً. 

 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
ْة، وزوجته ضباعة بنت الزبري بن عبد ابنتاه ضباعة وكريم: وعنه مجاعة منهم َ ُّ

املطلــب، وأنــس بــن مالــك، والــسائب بــن يزيــد، وســليامن بــن يــسار، وطــارق بــن 
ّشهاب، وابن عباس، وابن مسعود، وعيل بـن أيب طالـب َ ، وأبـو أيـوب ]ب-٢١[ََّ

 .األنصاري
: كان ممن هـاجر اهلجـرة األوىل إىل احلبـشة والثانيـة، قـالوا: قال ابن إسحاق

من الرماة املذكورين، وآخى النبي صىل اهللا عليه وسلم بينه وبني عبد اهللا وكان 
َّبــن رواحــة، وكــان رجــال طــواال، أدم ذا بطــن، كثــري شــعر الــرأس، حــسن اللحيــة،  ْ ََ ًٍ ً ُ

 .مقرون احلاجبني، أقنى
ّقــال زر عــن ابــن مــسعود رســول اهللا صــىل اهللا : أول مــن أظهــر إســالمه ســبعة: ِ

ْوعامر، وأمه سمية، وصهيب، وبالل، واملقدادعليه وسلم، وأبو بكر،  ِ ْ َ ُ َّ َ ُ ُّ َّ َ. 
عــن أيب ربيعــة اإليــادي، عــن عبــد اهللا بــن بريــدة، عــن أبيــه، عــن : وقــال رشيــك

ّعـيل، : أمـرين اهللا بحـب أربعـة وأخـربين أنـه حيـبهم«: النبي صىل اهللا عليه وسلم َ
ْوأبو ذر، وسلامن، واملقداد ِ ْ َ«. 



 
 

١٦٨ 
ْومات باجلرف سنة ثال: قالوا ِث وثالثني عن سبعني سنة، ومحل إىل املدينة ُ ُ

َفدفن هبا وصىل عليه عثامن، قالوا ِ ُ  .وكان سبب موته أنه رشب دهن اخلروع: َ
ْوأوىص لكــل واحــد مــن احلــسن واحلــسني بثامنيــة عــرش ألــف درهــم، ولكــل  ِ ٍَ ْ َ
 .واحدة من أزواج النبي صىل اهللا عليه وسلم بسبعة آالف درهم، فقبلوا ذلك

َ بن داود بن عيسى بن تليد الرعيني، أبو عمرو املرصي)١(مقدام .٢٠٧ ُّ َ. 
 .عمه سعيد بن تليد، وأسد بن موسى: عن

: )٢(الطـــرباين، وابــــن أيب حـــاتم، وقـــال هـــو وابـــن يــــونس: وعنـــه مجاعـــة مـــنهم
 .تكلموا فيه

 .ليس ثقة: وقال النسائي يف الكنى
 . الروايةًكان فقيها، ومل يكن باملحمود يف: وقال حممد بن يوسف الكندي

 .هـ٢٨٣مات سنة 
ْاملقدام) ٤ م بخ( .٢٠٨ ْ بن رشيح بن هانئ بن يزيد احلارثي الكويف)٣(ِ َ ُ. 

 .)٤ م بخ(روى عن أبيه

                                                        
 ).٦/٨٤: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥٠٧: (»ميزان االعتدال«)١(
وهي غري مستقيمة، وما أثبتـه مـن عنـدي، وقـول . وقالوا هو وابن يونس:  العبارة يف األصل)٢(

، وقـول ابـن يـونس نقلـه )٨/٣٠٣: (»اجلرح والتعـديل«تكلموا فيه، قاله يف : ابن أيب حاتم
 .»امليزان«الذهبي يف 

 ).٢٨/٤٥٧: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١٦٩ 
، )س د م بــــــخ(، والثــــــوري)س م(، وإرسائيــــــل)ق س د بــــــخ(ابنــــــه يزيــــــد: وعنــــــه
أيب [، وعبـــد امللـــك بـــن )ق س م بـــخ(، وشـــعبة)٤ بـــخ(، ورشيـــك)س(واألعمـــش
َ، ومسعر)ق(ربيع، وقيس بن ال)١(]سليامن ْ  .)س د م(ِ

 .ثقة: قال أمحد وأبو حاتم والنسائي
 .صالح احلديث: زاد أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ْاملقـــدام) ٤ خ( .٢٠٩ ِ بـــن معـــدي كـــرب بـــن عمـــرو بـــن يزيـــد بـــن معـــدي كـــرب بــــن )٢(ِ َ َِ ْ َ َْ َ َ

َسلمة ِابن نشيط، بن عبد اهللا بن وهـب بـن ربيعـة بـن احلـارث بـن : ، ويقالَ َ
َّعاوية بن ثور، وهو كندة بن مرتع بن عفري بن عدي بن احلارث بن مرة م ُ ّْ ِْ َ َُ َ

َبن أدد بن زيد بن اهلميسع بن عمرو بن غريب بن زيد بن كهالن بن سبأ  ْ َ ُ
ْبن يشجب بن يعرب بن قحطـان، أبـو كريمـة، وقيـل َ ُّأبـو حييـى الكنـدي، : َْ ْ ِ
ْوقيل غري ذلك يف نسبه، صحايب، نزل محص ِ ُّ ِ َ َ. 

، ومعــاذ، )ق س د(ِالنبــي صــىل اهللا عليــه وســلم، وخالــد بــن الوليــد: وى عــنر
 .)ق(وأيب أيوب

ْابنـه حييــى، وابــن ابنـه صــالح بــن حييـى، وجبــري بــن نفــري، : وعنـه مجاعــة مــنهم َْ ُ َ ُ ِ
َوخالــــد بــــن معــــدان، والــــشعبي، وعبــــد الــــرمحن بــــن ميــــرسة، وحممــــد بــــن زيــــاد  َ َْ ْ

ُّاألهلاين ْ َ. 

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(
 ).٢٨/٤٥٨ (:»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

١٧٠ 
مـــات ســـنة ســـبع : ٍس، وأبـــو عبيـــد، وغـــري واحـــدقـــال حممـــد بـــن ســـعد، والفـــال

 . سنة٩١ٍوثامنني، زاد ابن سعد بالشام، وهو ابن 
ســـنة ثـــالث : ويقـــال مـــات ســـنة ثـــامن وثامنـــني، وقـــال غـــريهم: قـــال أبـــو عبيـــد

 .وثامنني
ــــى بــــن حممــــد بــــن )١(مَّدَقــــُم) خ( .٢١٠ ــــُم بــــن طــــاءَع بــــن حيي ــــعِطُم بــــن مَّدَق  ُّاليلِاهلــــ ي

 .القاسم عمه عن روى ،الواسطي ُّميَّدَُقامل
َالبخــاري، وأســلم بــن ســهل بحــشل، وحممــد بــن عبــد اهللا احلــرضمي، : وعنــه ْ َ َ ْ َ

 .وأبو بكر البزار، ومجاعة
 .]أ-٢٢[»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

َّأبـــو العبـــاس: أبـــو القاســـم ويقـــال ،رةَجـــَب بـــن ويقـــال ،رةْجـــُب بـــن )٢(مَسْقـــِم) ٤ خ( .٢١١ َ ،
 .موىل ابن عباس للزومه له: ل لهموىل عبد اهللا بن احلارث بن نوفل، ويقا

ْمـــواله خفـــاف بـــن إيـــامء، وعبـــد اهللا بـــن عمـــرو، ومعاويـــة، : روى عنـــه، وعـــن َ
 .)س ق(، وأم سلمة)س(وعائشة

ْاحلكم، وخصيف، وعبد الكريم بن مالك، وعبد امللك : وعنه مجاعة منهم َ ُ َ
َبن ميرسة َْ. 

 .من كتابمل يسمع احلكم منه إال أربعة أحاديث، والباقي : قال أمحد
َّوقـــال مهنــــا َ َّن أصـــحاب ابــــن عبــــاس؟ قــــالَقلــــت ألمحــــد مــــ: ُ ســــتة، جماهــــد، : َ

                                                        
 ).٢٨/٤٦٠: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٤٦١: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

١٧١ 
َمقــسم؟ : قلــت. وطـاووس، وعطــاء، وجـابر بــن زيـد، وعكرمــة، وسـعيد بــن جبـري ْ ِ

 .دون هؤالء: قال
 .صالح احلديث، ال بأس به: وقال أبو حاتم

 .أمجعوا أنه تويف سنة إحدى ومائة:  وقال حممد بن سعد
ِّمكرب .٢١٢ َ ُ بن عثامن التنوخي)١(ُ َّ. 

منكـر احلـديث : قـال ابـن حبـان. وعنه مؤمل بـن إهـاب. عن الوضني بن عطاء
 .ًجدا
ُمكتوم) ت( .٢١٣ ْ ُّ بن العباس، أبو الفضل املروزي)٢(َ َ َّ َْ َ ْ  .، ويقال الرتمذيَ

 .أيب صالح كاتب الليث، وحممد بن يوسف الفريايب: شيخ الرتمذي، عن
ُمكحــول) ٤ م ر( .٢١٤ ْ ، أبــو أيــوب، ويقــال أبــو مــسلم: ويقــال، أبــو عبــد اهللاَّ الــشامي، )٣(َ

 .واملحفوظ األول، الدمشقي، إمام أهل الشام يف زمانه، تابعي
ْأنس، وثوبان، وسعيد بن املسيب، وأيب أمامة، وكريب، وحممود : روى عن َْ ُ َ

َبن الربيع، ومرسوق، وواثلة بن األسقع، وأيب سلمة بن عبد الـرمحن، ومجاعـة  ْ ْ ََ
َة مرســـلمـــن الـــصحاب ْ ْبـــرد بـــن ســـنان، ومحيـــد : ومـــن التـــابعني عنـــه خلـــق مـــنهم. ُ َُ ُ ْ

ْالطويل، وعبد اهللا بن عون، واألوزاعي، وحممد بن إسحاق، والزهري، وحييى  ُّ َْ َْ
 .بن سعيد األنصاري

                                                        
 ).٦/٨٥: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥٠٩: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٢٨/٤٦٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٨/٤٦٤: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١٧٢ 
المــرأة مــن آل ســعيد بــن العــاص، : ًكــان مــوىل المــرأة مــن هــذيل، وقيــل: قيــل

ْ كان من األبناء ومل يملك:ًوكان نوبيا، وقيل من سبي كابل، وقيل ُ. 
ر َوقال حممد بن املنذر اهلروي شكَّ َ مكحـول بـن أيب أصـله مـن هـراة، وهـو : َ

بــن ســند بــن رشوان بــن بــزدل بــن يغــوث بــن كــرسى،  )١(مــسلم شــهراب بــن شــاذل
ســـبي مكحـــول مـــن كابـــل فرفـــع إىل ســـعيد بـــن العـــاص فوهبـــه المـــرأة مـــن هـــذيل 

هـل سـمع مكحـول مـن أحـد مـن الـصحابة؟ : ٍهرسألت أبا مـس: وقال أبو حاتم .فأعتقته
 .سمع من أنس، وأنكر ما سواه: فقال

يقال أنه مل يسمع إال من أنس وواثلة وأيب هند الداري، وقال : وقال الرتمذي
ِسمع من أيب أمامة وأنس ومن مرة بن كعب البهزي: حممد بن عوف ْ َ)٢(. 

 .لب العلمُطفت األرض كلها يف ط: سمعته يقول: قال حممد بن إسحاق
ْوقال الزهري سعيد بن املـسيب باملدينـة، والـشعبي بالكوفـة : العلامء أربعة: ُّ

 .واحلسن بالبرصة، ومكحول بالشام
ْمكحول أفقه أهل الشام، وهو أفقه من الزهري: وقال سعيد بن عبد العزيز ُّ. 

َوقال ضمرة بن ربيعة عن عثامن بـن عطـاء ْ ًكـان مكحـول أعجميـا ال يـستطيع : َ
 .كل، فكل ما قال بالشام قبل منه: قل، يقول: ولأن يق

 .مكحول إمام أهل الشام: ٍوقال حممد بن عبد اهللا بن عامر
ُّوقال العجيل ْ  .تابعي، ثقة: ِ

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر. شاذان:  يف األصل)١(
 .»هتذيب الكامل«ادات احلافظ ابن كثري عىل  النقل عن ابن عوف من زي)٢(



 
 

١٧٣ 
َ، كان يرى القدر]ب-٢٢[ٌشامي صدوق: ِوقال ابن خراش َ. 
ًمل يبلغنــا أن أحــدا مــن التــابعني تكلــم يف القــدر إال احلــسن : وقــال األوزاعــي

 . فكشفنا عن ذلك، فإذا هو باطلومكحول،
 .ما أعلم بالشام أفقه منه: وقال أبو حاتم

مكحول الدمشقي ضعفه مجاعـة يف روايتـه، وقـال يف : وقال حممد بن سعد
مكحول من تابعي أهل الشام، كان من أهل كابل، وكانت فيه لكنة : الطبقة الثالثة

ًوكان يقول بالقدر، وكان ضعيفا يف روايته وحديثه،  هكذا أورده ابن عساكر يف ََ
، وحكــي عـن عمــر بـن عبــد العزيـز أنــه أمـر رواة أحاديــث )١(»تارخيـه«ترمجتـه مــن 

الديات أن حترق فأحرقت، وروي عن رجاء بن حيوة أنه كان يلعنه ويلعن يزيـد 
 .)٢(بن املهلب

ًكــان فقيهــا عاملــا، رأى أبــا أمامــة، وأنــس بــن مالــك، وســمع : وقــال ابــن يــونس ً
 .سقعواثلة بن األ

سـنة ثـالث عـرشة : مات سنة ثنتي عرشة ومائة، وقـال أبـو مـسهر: قال أبو نعيم
ســنة ســت عـرشة ويف روايــة ثــامين : أو أربـع عــرشة ومائــة، وقـال حممــد بــن سـعد

 .»تاريخ مرص«عرشة ومائة، وكذا قال ابن يونس يف 
ْكـــان مكحـــول والزهـــري يقـــوالن: وقـــال األوزاعـــي ُّأمـــروا األحاديـــث كـــام «: ُّ ِ َ

                                                        
)٦٠/١٩٧ ()١.( 
هتـذيب « النقل عن ابن سعد، وقصة عمر بن عبد العزيز من زيـادات احلـافظ ابـن كثـري عـىل )٢(

 .»الكامل



 
 

١٧٤ 
 .)١( رواه ابن عساكر»تجاء
ُمكحول) بخ( .٢١٥ ْ ُّ األزدي العتكي، أبو عبد اهللا البرصي)٢(َ َ َ ُّْ ُّ َ ْ َ. 
َيرمحك اهللا، إن كنت محدت اهللا: أنس، وابن عمر أنه قال لرجل عطس: عن َ. 
ُّالربيع بن صبيح، وعامرة بن زاذان، وهارون بن موسى النحوي: وعنه ْ َّ. 

 .مرما أقرب أحاديثه عن ابن ع: قال أمحد
 .ثقة: وقال ابن معني
 .ال بأس بحديثه: وقال أبو حاتم

َمكرم .٢١٦ ِ بن حكيم اخلثعمي)٣(ُْ َ ْ َ. 
 .ليس حديثه بيشء:  قال األزدي

ّمكي) ع( .٢١٧ ْ بن إبراهيم بن بشري بن فرقـد)٤(َ َ ْمكـي بـن إبـراهيم بـن فرقـد : ، ويقـالَ َ
ُّبن بشري التميمي احلنظيل الربمجي، أبو السكن البلخي،  َّ ُّ ْ ُ َْ َ ُ َ  .)٥(شيخْ

ْإبراهيم بن أدهم، وهبز بن حكيم، وجعفـر الـصادق، وابـن جـريج، : روى عن ُ َْ ْ َ َ َ
َومالك، وأيب حنيفة، ويزيد بن أيب عبيد، ومجاعة ُ. 

َاجلوزجـــاين، وأمحـــد بـــن حنبـــل، واحلـــسن بـــن عرفـــة، : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم َُ ْ
                                                        

 ).٦٠/٢٢٦: (»تاريخ دمشق «)١(
 ).٢٨/٤٧٥: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٦/٨٥: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥٠٩: (»ميزان االعتدال«)٣(
 ).٢٨/٤٧٦: (»هتذيب الكامل« )٤(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . شيخ:  قوله)٥(



 
 

١٧٥ 
َّعمـر ُوعباس الـدوري، وعبيـد اهللا القـواريري، وحممـد بـن املثنـى، والـذهيل، وم َ

َّبن حممد بن معمر البلخي، وهو آخـر مـن روى عنـه، وحييـى بـن معـني، وحييـى  َُ
 .بن حييى، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بن شيبة

 .ثقة: قال أمحد والعجيل
 .صالح: قال ابن معني
ْحمله الصدق: وقال أبو حاتم ِّ. 
 .ليس به بأس: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .مأمونثقة : طنيوقال الدارق

-وسألته : ُوجدت يف كتاب أيب بخط يده: )١(وقال عيل بن احلسني بن حبان
أن «:  عن حديث حدث به مكي عن مالك عن نافع عن ابن عمر-يعني ابن معني

َالنبــي صــىل اهللا عليــه وســلم صــىل عــىل النجــايش هــذا باطــل، وكــذب، : ؟ فقــال»َّ
َ رجع من حجـه سـئل عنـه فـأبى وحكى اخلطيب أنه حدث به هكذا بالري ثم ملا ِ ُِ ِّ َ

 .أن حيدث به
َوقال احلاكم عن بكر بـن حممـد الـصرييف ْ ْسـمعت عبـد الـصمد بـن الفـضل: َّ َ :

راهيم عــن حــديث مالــك عــن نــافع عــن ابــن عمــر أن رســول اهللا  ســألنا مكــي بــن إبــ
ًصىل اهللا عليه وسلم كرب عىل النجايش أربعا، فحـدثنا مـن كتابـه عـن مالـك، عـن  َ َّ َ

                                                        
 وهـو منقـول مـن »هتـذيب الكـامل«عيل بن احلسني بن اجلنيد، ومـا أثبتنـاه مـن :  يف األصل)١(

 .فراجعه) ١٣/١١٧: (»تاريخ بغداد«



 
 

١٧٦ 
هكـذا يف كتـايب، وروى احلـاكم عنـه : ْهري، عن سعيد، عن أيب هريرة، وقالُّالز
ســـتني امـــرأة، وجـــاورت عـــرش ] أ-٢٣[حججـــت ســـتني حجـــة، وتزوجـــت : قـــال

كـان ثقـة، : ًسنني، وكتبت عن سبعة عرش نفسا من التابعني، وقال حممد بن سـعد
تني، ًثبتا يف احلديث، تـويف بـبلخ يف النـصف مـن شـعبان سـنة مخـس عـرشة ومـائ

 . وقد قارب املائة
 .ُ بن بندار الزنجاين)١(مكي .٢١٨

 .اهتمه الدارقطني بوضع احلديث
ْ بن عبد اهللا الرعيني)٢(مكي .٢١٩ َُّ. 

ِملـا قـدم جعفـر مـن احلبـشة «: عن سـفيان بـن عيينـة، عـن أيب الـزبري، عـن جـابر َ
َّتلقـــاه النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم، فلـــام رأى رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم 

َّإعظاما له، وقبل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بني عينيهخجل  ً«. 
َقال العقييل  .حديثه غري حمفوظ: ُ

َّ بن عبد اهللا الغراد)٣(مكي .٢٢٠ َ. 
 .من طلبة احلديث، متأخر، سمع من أيب الفضل األرموي

ْخط عليه ابن األخرض وعبد الرزاق بن اجلييل: قال شيخنا الذهبي ِ َّ َ. 

                                                        
 ).٦/٨٧(: »لسان امليزان«و ) ٦/٥١٢: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٦/٨٧: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥١٢: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٦/٨٨: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥١٢: (»ميزان االعتدال«)٣(



 
 

١٧٧ 
 .ربي البرصيُ بن قمري العن)١(مكي .٢٢١

 .عن جعفر بن سليامن
َقال العقييل  .جمهول بالنقل: ُ

َملحان .٢٢٢ ْ َ بن عركي الطائي)٢(ِ َ. 
 .وعنه اهليثم بن عدي. عن عبد اهللا بن الزبري األسدي الشاعر

 .ُ غري ثبت، عن جمهولني)٤(رواه: )٣(قال أبو حاتم
ْملحان • ِ)٥(. 

ْيف ترمجة عبد امللك بن قتادة بن ملحان ِ َ. 
ْملقـــ) د( .٢٢٣ ـــربي، : ، ويقـــال)٦(امِ ُّهلقـــام، بـــن التلـــب بـــن ثعلبـــة بـــن ربيعـــة التميمـــي العن َ َ َ ْْ َّ َُّّ ِ َِ ْ

ُّالبرصي َْ. 
ْابنته أم عبد اهللا، وابن أخيه غالب بن حجرة: وعنه. روى عن أبيه َ ُّ ُ ُ َ. 

                                                        
 ).٦/٨٨: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥١٢: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٦/٨٨: (»لسان امليزان «)٢(
 ).٨/٤٣٣: (»اجلرح والتعديل «)٣(
مكتبـــــة . ط.٨/١٥١: (»اللـــــسان«، والـــــذي يف »جلـــــرح والتعــــديلا« كــــذا يف املـــــصدر ويف )٤(

 .رواية غري ثبت): املطبوعات اإلسالمية
 ).٢٨/٤٨٣: (»هتذيب الكامل« )٥(
 ).٢٨/٤٨٣: (»هتذيب الكامل« )٦(



 
 

١٧٨ 
ُممطــــور) ٤ م بــــخ( .٢٢٤ ْ ــــيش، ويقــــال البــــاهيل، األعــــرج )١(َ ُّ أبــــو ســــالم األســــود احلب َ ََ ْ ََ َّ

ُّالدمشقي ِّ. 
َإن احلبــيش نــسبة إىل حــي مــن محــري ال إىل احلبــشة، قالــه أمحــد وابــن : قيــل ََ ْ ِ

 .معني وأبو عبيد وابن ماكوال
َمرسل، وأيب أمامة صدي بن عجالن، وعبد : ثوبان وحذيفة، وقيل: روى عن ُ

َمرسـل، وأيب سـلمى راعـي : ، وأيب ذر، ويقـال-فيام قيل-الرمحن بن غنم،  وعيل  ُ َ ْ ُ
ُّليه وسلم، وأيب مالك األشعري، ومجاعة من التابعنيرسول اهللا صىل اهللا ع َ ْ َ. 
ًابنـــه ســالم إن كـــان حمفوظـــا، وابـــن ابنــه زيـــد بـــن ســـالم، : وعنــه مجاعـــة مـــنهم َّ َ

ومعاوية بن سالم، واألوزاعي، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر، ومكحول، وحييى 
َبن أيب عمرو السيباين، وحييى بن أيب كثـري  ُّ ْ  ابـن معـني والعجـيل، ، قالـه-ومل يلقـه-َّ

َّكان موىل لبعض أهل الشام، وكان من العباد: وقال ابن معني يف روايته عنه ُ ً. 
 .شامي، تابعي، ثقة: وقال العجيل

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ثقة: وقال الدارقطني

ْمنبــــوذ) س( .٢٢٥ ْ بــــن أيب ســــليامن، ويقــــال)٢(َ ُّابــــن ســــليامن املكــــي: َُ ْ َُ ُ، يقــــال اســــمه َ
ْسليام َ ْن، ولقبه منبوذُ َ. 
ْأمــــه عــــن ميمونــــة يف وضــــع الــــرأس يف حجــــر احلــــائض، وتــــالوة : روى عــــن ِ

                                                        
 ).٢٨/٤٨٤: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٤٨٨: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

١٧٩ 
 .القرآن
 .عتبة بن حممد بن احلارث بن نوفل: وعن

ْوعنه سفيان بن عيينة، وابن جريج، وعمر بن سعيد بن أيب حسني  ُ ْ ََ ُ. 
 .ثقة: قال ابن معني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ْمنبوذ) س( .٢٢٦  .موىل أيب رافع:  آل أيب رافع، ويقال، رجل من)١(َ

 .ابن جريج، وابن أيب ذئب: وعنه. الفضل بن عبد اهللا بن أيب رافع: روى عن
ْمنجـــــاب) فـــــق م( .٢٢٧ ، أبـــــو حممـــــد )٣(َّ بـــــن احلـــــارث بـــــن عبـــــد الـــــرمحن التميمـــــي)٢(ِ

 .)٤(شيخ، ُّالكويف
ْحــاتم بــن إســامعيل، وأيب األحــوص ســالم بــن ســليم:  روى عــن َ ُ ، ]ب-٢٣[ََّ

ْك، وابن املبارك، وعيل بن مسهر، ومجاعةورشي ُ. 
ْبقي بن خملد، وجعفر الفريايب، وأبو خيثمة، وأبو زرعة، : وعنه مجاعة منهم ْ َُّ ُّ َِ
 .وأبو حاتم، والذهيل

 .هـ٢٣١مات سنة : ، وقال هو ومطني»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
                                                        

 ).٢٨/٤٨٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٤٩٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
  .وما أثبتناه من املصدر. التيمي:  يف األصل)٣(

 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٤(



 
 

١٨٠ 
َّمنخل .٢٢٨ َ  .ةَدْيَ بن هبز بن حكيم بن معاوية بن ح)١(ُ

 . وعنه عبد اهللا بن داود اخلريبيعن ابن عون،
حـدثنا عنـه : ال أعرفـه، قلـت: سألت ابن معـني عنـه فقـال: قال عثامن بن سعيد

 .ال أعرفه: ابن اجلعد فقال
 .ليس بمعروف: وقال ابن عدي

َمنـــدل) د ق( .٢٢٩ ْ ُّ بـــن عـــيل العنـــزي، أبـــو عبـــد اهللا الكـــويف)٢(ِ اســـمه عمـــرو، : ، يقـــالََ
َّومندل لقب، وهو أخو حبان  ٌِ  .بن عيلِْ

ْمحيد الطويـل، واألعمـش، وعاصـم األحـول، وابـن جـريج، وعبـد : روى عن َُ َ ُ
ْامللك بن عمري، وليث بن أيب سليم، وحممـد بـن إسـحاق بـن يـسار، وهـشام بـن  َْ َُ ُ

ْعروة ومجاعة ُ. 
ْس، وزيد بن احلباب، وأبو نعيمأمحد بن عبد اهللا بن يون: وعنه مجاعة منهم َ ُ. 

 .وهو أصلح من أخيه: ويف رواية. به من أخيهضعيف، وما أقر: قال أمحد
تـب حديثـه: ًوقـال مــرة. لـيس بـيشء: وقـال ابـن معـني ُلـيس بـه بـأس، يكْ وقــال . َُ

 .هو وأخوه ضعيفان: مرة
ًكان خريا فاضال صدوقا، وهو ضعيف احلديث:  وقال يعقوب بن شيبة ًً. 

                                                        
: »اجلــــــــرح والتعــــــــديل«و ) ٦/٨٩: (»لــــــــسان امليــــــــزان«و ) ٦/٥١٣: (»ميــــــــزان االعتــــــــدال«)١(

)٨/٤٣٩.( 
 ).٢٨/٤٩٣: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

١٨١ 
 .وضعفه حييى بن معني، وعيل بن املديني، وغريمها

جائز احلديث، وكان يتشيع، وهو قديم املوت، ومل يدركـه هو : قال العجيل
 .إال الشيوخ

 .لني احلديث: وقال أبو زرعة
ليس بـه وبأخيـه : أقول فيه كام قال ابن معني: ًشيخ، وقال مرة: وقال أبو حاتم

َّبأس، وكان البخاري أدخله يف الضعفاء، فيحول من هناك َ ُ ٌَ. 
ْوقال حممد بن عبد اهللا بن نمري َ  .أحاديثهام بعض الغلطيف : ُ
 .ضعيف: )١(وقال النسائي والدارقطني

تب حديثه: وقال ابن عدي ُله غرائب وأفراد، وهو ممن يكْ َُ َّ. 
ُكان يرفع املراسيل، ويسند املوقوفات: )٢(وقال ابن حبان ِ ْ ُ. 
 . سنة ثامن وستني ومائة)٣(] مات: [وقال غريه

ْاملنـذر) ق خ( .٢٣٠ ُّ بـن أيب أســيد الـساعدي)٤(ُ ْ َ  أخــو محـزة، وقــد سـامه رســول اهللا ،ُ
 .صىل اهللا عليه وسلم هبذا

                                                        
، والنقل عن الدارقطني من زيـادات احلـافظ ابـن كثـري )١٧٦رقم  (:»الضعفاء واملرتوكني «)١(

 .»هتذيب الكامل«عىل 
هتــــــذيب «والنقــــــل عنــــــه مــــــن زيــــــادات احلـــــافظ ابــــــن كثــــــري عــــــىل ) ٣/٢٥: (»املجـــــروحني «)٢(

 .»الكامل
 . زيادة من عندي يقتضيها السياق)٣(
 ).٢٨/٤٩٩: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

١٨٢ 
 .ابنه الزبري، وعبد الرمحن بن سليامن بن الغسيل: روى عن أبيه، وعنه
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ِاملنـــذر .٢٣١ ْ ُّ بـــن ثعلبـــة بـــن حـــرب العبـــدي القطعـــي)١(ُ َْ ُ َُّ ْ َ َ ْالطـــائي، أبـــو النـــرض : ، ويقـــالْ َّ ُّ َّ
ْ الوليد بن ثعلبةإنه أخو: البرصي، يقال َ. 

ْعمه سعيد بن حرب، وعبد اهللا بن بريدة، وعلباء بن أمحر، وغريهم: روى عن ِ ْ ُ ََ ْ. 
ْجعفر بن زياد األمحر، ومحاد بـن مـسعدة، وابـن املبـارك، وأبـو نعـيم، : وعنه َ

 .ومسلم بن إبراهيم، وأبو الوليد الطياليس، ووكيع، وآخرون
 .ثقة: قال أمحد والنسائي

 .»الثقات«بان يف وذكره ابن ح
حديثــه : روى لــه أبــو داود والنــسائي وابــن ماجــه، يعنــي: قـال صــاحب الكــامل

 .عن عبد اهللا بن بريدة، عن أبيه يف القول عند الصباح واملساء
وإنـــام رووه مـــن طريـــق أخيـــه الوليـــد بـــن ثعلبـــة، ومل أقـــف عـــىل : قـــال شـــيخنا

يثهام عـن عبـد اهللا بــن روايـتهم لـه مـن طريقـه، وإن كـان الطـرباين قـد رواه مـن حـد
 .بريد
ِاملنذر) ق س د م( .٢٣٢ ْ ُّ بن جرير بن عبد اهللا البجيل الكويف)٢(ُ َ َ َ. 

ْ، وعبــد امللــك بــن عمــري)ق س(الــضحاك بــن املنــذر:  وعنــه.عــن أبيــه َ ، )ق م(ُ
َوعون بن أيب جحيفة ْ، وأبو إسحاق السبيعي، وأبـو حيـان التيمـي، وقيـل ]أ-٢٤[ُ َّ ََّ

                                                        
 ).٢٨/٤٩٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٥٠١: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

١٨٣ 
أبـو :  وقيـل،أبو حيان عـن الـضحاك عنـه: عنه، وقيلعن أيب زرعة )س(أبو حيان 

 .حيان عن رجل عنه
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

َّ بن حسان، ويقال)١(املنذر .٢٣٣  .املنذر أبو حسان: َ
 .ما هنى عنه عليه وسلم أرخص يف النبيذ بعدعن سمرة أن رسول اهللا صىل اهللا

 .ُال يتابع عليه: قال البخاري
َيرمى: وقال الدارقطني  . بالكذبُ

 . الطائي، أبو حييى البرصي)٣( بن زياد)٢(املنذر .٢٣٤
ْحممد بن املنكدر وعمرو بن دينار، وزيد بن أسلم: عن َ. 
 .ًكان كذابا: ُحجاج بن نصري، والفالس، وقال: وعنه

 .ال يتابع يف حديثه: وقال احلاكم أبو أمحد
َوأورد له العقييل وابن عدي منكرات ُ. 

 .زياد بن املنذر: ، ووهم من قال فيهله مناكري: وقال الدارقطني

                                                        
 ).٦/٩٠: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥١٤: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٦/٨٩: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥١٤: (»ميزان االعتدال«)٢(
خطـأ، والتـصحيح مـن املـصدر، وهـو املناسـب للـسياق وملـا ســيأيت يف . يزيـد:  يف األصـل)٣(

 .»منذر أبو حييى«



 
 

١٨٤ 
ْاملنـــذر) س بـــخ( .٢٣٥ ُّ بـــن عائـــذ بـــن املنـــذر بـــن احلـــارث بـــن الـــنعامن بـــن زيـــاد بـــن )١(ُ ْ ُ

ُّعرص العرصي َ ََ يز بن أفـىص بـن عبـد القـيس، ُّجَ، أشَ َ بني عرص، من ولد لكَ َْ َ ُ َ
َومن أهل عامن، وكان سيد قومه َ ُ. 

: وســلم حــني وفـد عليــه يف قومــهوهـو الــذي قــال لـه رســول اهللا صــىل اهللا عليـه 
ُإن فيك خلصلتني حيبهام اهللا احللم واألناة« ْ ِ«. 

رة: روى عنه ، وأبو املنازل املثنـى بـن مـاوي )س بخ(َعبد الرمحن بن أيب بكْ
ْالعبدي َ. 
ْاملنذر)يس( .٢٣٦  بن عبـد اهللا بـن املنـذر بـن املغـرية بـن عبـد اهللا بـن خالـد بـن حـزام )٢(ُ

َبن خويلد بن أسد القر َ ُْ َ َ ُّيش األسدي احلزامي املدينُ ُّ ََ ََ ِ ُّ َ ُّ. 
ْداود بن قيس الفراء، وخمرمة بن بكَري، وموسى بن عقبة، وهـشام : روى عن َُ ْْ َُّ َ

ْبن عروة وغريهم ُ. 
ْابنه الضحاك، وأشهب، وأصبغ، وابن وهب، والواقدي، : وعنه مجاعة منهم َ َ ْ ََ ْ

ْواملصعب بن عبد اهللا، وابن عثامن الزبرييان َ ُّ. 
ـارقال  ْكـان مـن رسوات قـريش وأهـل اهلـدي والفـضل، وحكـي : َالزبري بن بكَّ َ ْ َ َ َ

َعـن عمــه مـصعب بــن عبـد اهللا أن املهــدي عـرض عليــه القـضاء فاســتعفاه فأعفــاه،  ََ ْ َ
كان من سادات قريش، وذكره ابن حبان يف : وكذا ذكر اخلطيب البغدادي وقال

 .»الثقات«
                                                        

 ).٢٨/٥٠٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٥٠٣: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

١٨٥ 
 .)١(هـ١٨١مات سنة : وقال غريهم
ََمجـع رسـول «:  حديث عبد اهللا بـن الـزبري»اليوم والليلة«لنسائي يف  روى له ا

َاهللا صىل اهللا عليه وسلم أبويه للزبري يوم اخلندق  ْ َ ُّ َ..«)٢(. 
ْاملنذر) س د( .٢٣٧ ُّ بن عبيد املدين)٣(ُ َْ َ َ ُ. 

َأيب صالح ذكوان: روى عن ْ ُ، وعبـد الـرمحن بـن حـسان، وعمـر بـن عبـد )س(َ َّ ََّ
َهنــى أن يبــاع «: ِّمــد بــن أيب بكــر الــصديق عــن ابــن عمــرالعزيــز، والقاســم بــن حم ُِ
َالطعام حتى يستوىف ُ«. 

ِأســامة بــن زيــد الليثــي، وابــن هليعــة، وعمــرو بــن احلــارث، ونجــيح أبــو : وعنــه َ
ٍمعرش، وآخرون َ ْ َ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ِاملنـــذر) ٤ م خـــت( .٢٣٨ ْ ُّ بـــن مالـــك بـــن قطعـــة، أبـــو نـــرضة العبـــدي)٤(ُ ْ َ َْ َ ْ ُّعـــوقي، ، ثـــم الِ َ َ

َوالعوقة بطن من عبد القيس البرصي، أدرك طلحة بن عبيد اهللا َ. 
ْأنس، وجابر، وسمرة بن جندب، وابن الزبري، وابن عباس، وابن :  وروى عن ُ ُ َ

ْعمــر، وعــيل بــن أيب طالـــب، وعمــران بــن حــصني، وأيب ذر، وأيب ســـعيد، وأيب  َ ُ
ِّموسى األشعري، وأيب هريرة، ومجاعة ْ َ. 

                                                        
 ).٢ رقم ٢٨/٥٠٦: (»هتذيب الكامل« راجع حاشية التحقيق عىل )١(
 .فداك أيب وأمي: فقال:  تتمته)٢(
 ).٢٨/٥٠٦: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٢٨/٥٠٨: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

١٨٦ 
ٍمحيــد الطويــل، وداود بــن أيب هنــد، وســعيد بــن إيـــاس، : نهموعنــه مجاعــة مــ ْ ِ ْ َ ُ

ْوســعيد بــن أيب عروبــة، وســليامن التيمــي، وعاصــم األحــول، وعــوف األعــرايب،  َ ْ َْ ََ ُ ُ
 .وقتادة

ًما علمت إال خريا: قال أمحد ُ. 
 .ثقة: وقال ابن معني وأبو زرعة والنسائي

 .أحب إيل من عطية العويفهو : وقال أبو حاتم
: ًكان ثقة، كثري احلديث، وليس كل أحد حيتج به، قيل: مد بن سعدوقال حم

 .]ب-٢٤[إنه مات قبل احلسن بقليل
َ فلج يف آخـر عمـره، ،من فصحاء الناس:  وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف  ِ ُ

ِّمــات ســنة ثــامن أو تــسع ومائــة، وأوىص أن يــصيل عليــه احلــسن، فــصىل عليــه،  َ ُ
 .وكان ممن خيطئ

  كتابــــــه وذكــــــره العقــــــييل يف.ًكــــــان عريفــــــا عــــــىل قومــــــه: )١(وقــــــال ابــــــن عــــــدي
 .)٢(»الضعفاء«

ْاملنذر .٢٣٩ ْ بن حممد بن منذر)٣(ُ ُ. 
 .وعنه ابن عقدة.  عن أبيه

                                                        
 ).٦/٥١٥: (»امليزان«، وهذا النقل أورده عنه الذهبي يف )٦/٣٦٧: (»الكامل «)١(
والنقــل عنــه وعــن ابــن عــدي مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل ). ٤/١٩٩: (» الــضعفاء «)٢(

 .»هتذيب الكامل«
 ).٧/٣٩٨: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥١٥: (»ميزان االعتدال«)٣(



 
 

١٨٧ 
 .ليس بالقوي: قال الدارقطني

ْاملنذر .٢٤٠  . بن حممد بن القابويس)١(ُ
ٌله ذكر يف  ْ  .جمهول: ، قال الدارقطني»مسند أيب حنيفة«ِ

ْاملنذر) س د( .٢٤١  .غرية، حجازي بن امل)٢(ُ
ُّعن عروة بن الزبري  ْعن فاطمة بنت أيب حبيش)س د(ُ َ ٌإنام ذلك عرق«: ُ ْ ِ«. 

ْبكَري بن عبد اهللا بن األشج: وعنه ُ. 
 .جمهول، ليس بمشهور: قال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ْاملنذر) يس( .٢٤٢ ُّ بن أيب املنذر املدين)٣(ُ َ َْ ُ. 
استعيذي باهللا : نظر إىل القمر، فقال«: شةابن عباس، وأيب سلمة عن عائ: عن

 .»من رش هذا
 .عبد الرمحن بن إسحاق، وابن أيب ذئب: وعنه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

                                                        
وهــــو الــــذي : ، قــــال احلــــافظ)٦/٩٠: (»لــــسان امليــــزان«و ) ٦/٥١٥: (»ميــــزان االعتــــدال«)١(

 . فيام أرى-نذرأي منذر بن حممد بن م-قبله
 ).٢٨/٥١١: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٨/٥١٣: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١٨٨ 
ْاملنذر)أ( .٢٤٣ َ بن النعامن األفطس اليامين)١(ُ ْ َ. 

ِّمر، وهشام بن يوسف، ومطـرف تعبد الرزاق، ومع: وعنه. عن وهب بن منبه َُ
 . بن مازن

 .ثقة: قال ابن معني
ْاملنــذر) د خ( .٢٤٤ ِ بــن الوليــد بــن عبــد الــرمحن بــن حبيــب بــن علبــاء بــن حبيــب بــن )٢(ُ

ُّاجلــــارود العبــــدي اجلــــارودي، أبــــو العبــــاس، ويقــــال ْ ــــرصي، : َ أبــــو احلــــسن، الب
 .)٣(شيخ
ْأبيه، وسلم بن قتيبة، وعبد اهللا بن بكر، وعدة: روى عن َ ُ ْ َ. 

د، وعبــدان األهــوازي، أبــو عروبــة، وأبــو بكــر بــن أيب داو: وعنــه مجاعــة مــنهم
َوالبج  .، وابن صاعدْرييُ

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ْاملنذر) ع( .٢٤٥ ُ بن يعىل الثوري، أبو يعىل الكويف)٤(ُ ْ َْ ََّ. 

، )٥()ق س ت خ(احلــسن بــن حممــد بــن احلنفيــة، والربيــع بــن خثــيم: روى عــن
ْوسعيد بن جبري، وعاصم بن ضمرة، وحممد بن عيل بن احلنفية َ َ  .)س ت د م خ(ُ

                                                        
 ).٢/٢٨١: (»تعجيل املنفعة«و ) ٣/١٧١٣: (»التذكرة«و ) ٤٢٠ص: (»اإلكامل «)١(
 ).٢٨/٥١٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . شيخ:  قوله)٣(
 ).٢٨/٥١٥: (»هتذيب الكامل« )٤(
ْخيثم: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة )٥(  .خطأ. َ



 
 

١٨٩ 
ابنــه الربيــع، وجــامع بــن أيب راشــد، وســعيد بــن مــرسوق، واألعمــش، : وعنــه

 .وحممد بن سوقة، وآخرون
: زاد ابــن ســعد. ثقـة: قـال حممــد بــن سـعد وابــن معــني والعجـيل وابــن خــراش

 .قليل احلديث
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .هو منذر بن حسان، تقدم. منذر أبو حسان •
 .ن زياد، تقدمهو منذر ب. منذر أبو حييى •

 .)٢(]منسوب[ غري )١(املنذر) ق( .٢٤٦
ُعــن حممــد بــن املنكــدر عــن جــابر يف مــسح اخلــف، رواه بقيــة عــن جريــر بــن 

 .يزيد عنه

                                                        
 ).٢٨/٥١٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 . ما بني املعقوفتني زيادة من املصدر، وقد وقع بياض يف األصل عند هذا املوضع)٢(



 
 

١٩٠ 

 
ْمنصور .٢٤٧ َّ بن إسامعيل احلراين)١(َ َ. 

ًزر غبا تزدد حبا«: عن ابن جريج عن عطاء عن أيب هريرة ًَّ ُ ْ ِ ْ ، وعنه أبو شـعيب »ُ
 .السويس
َلعقييلقال ا  .ال يتابع عليه: ُ
ْمنصور) س ت د( .٢٤٨ َ بن أيب األسود)٢(َ ْ  . حازم، الليثي، الكويفَ

ْاألعمـش، وعبيـد اهللا العمـري، وليـث بـن أيب سـليم، واملختـار بــن : روى عـن ُ ْ َُ ُ َ
ُفلفل، ومجاعة ُْ. 

ِّأسيد بن زيد اجلـاميل، وداود بـن عمـرو الـضبي، وسـعيد : وعنه مجاعة منهم َّ َّ َ
ْبن سليامن َ ْ، وابن مهدي، وأبو نعيم، والواقديُ َ ُْ َ. 

 .كان من الشيعة الكبار: ً وقال مرة.ثقة: قال ابن معني
ُيكتب حديثه: وقال أبو حاتم ُ. 
 .ليس به بأس: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
                                                        

 ).٦/٩١: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥١٧: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٨/٥١٨: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

١٩١ 
ْمنـــــصور .٢٤٩ ـــــن أيب احلـــــسن الطـــــربي الـــــصويف)١(َ َ ب ، روى صـــــحيح مـــــسلم عـــــن َ

 .الفراوي
 .ثقة، مستور:  بن خليلقال احلافظ يوسف

 .)٣(َ بن حكيم)٢(منصور .٢٥٠
ٍأحد الكذابني الوضاعني، زعم أنه روى عـن رجـل مـن الـصحابة اسـمه جعفـر 

 .بن نسطور نسخة مكذوبة موضوعة، وهذا يشء ال وجود له وال حقيقة
ْمنصور) س د م( .٢٥١ َ بن حيان بن حصني األسدي)٤(َ ْ ََّ َ ُ َ. 

َّأبيــه أيب اهليــاج حيــان بــن: روى عــن َ َّ ْ احلــصني األســدي، وســعيد بــن جبــريَ  د م(َُ
ْ، عـن ابـن عمـر يف النبيـذ، وسـليامن بـن بـرش، وأيب الطفيـل عـامر بـن ]أ-٢٥)[س َ ُّ

لعـــن اهللا مـــن لعـــن والديـــه، والـــشعبي، وعـــيل بـــن ربيعـــة، : عـــن عـــيل)س م(واثلـــة 
 .وعمرو بن ميمون

 .الثوري، وشعبة، ومروان الفزاري، ويزيد بن هارون، وآخرون: وعنه
ْ ابن معني والعجيل والنسائيقال  .ثقة: ِ

 .كان من أثبت الناس: وقال أبو حاتم
 .وشكره أبو داود

                                                        
 ).٦/٩٢: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥١٧: (»ن االعتدالميزا«)١(
 ).٦/٩٢: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥١٧: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).مكتبة املطبوعات اإلسالمية. ط. ٨/١٥٧: (»لسان امليزان« راجع حاشية )٣(
 ).٢٨/٥٢٠: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

١٩٢ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .ًوله عند النسائي حديث آخر أيضا
ِّ بن دينار التميمي الضبي)٢(منصور ) ١()أ( .٢٥٢ َّ ْ ِ َ. 

ْالزهري، ونافع: روى عن ُّ. 
ْن فضيل، ومرواأبو عاصم النبيل، ووكيع، وحممد ب: وعنه َ ن الفزاري، وعبـد ُ
ْاهللا بن نمري َ ُ. 

 . كان ابن عيينة ال يستطيع أن يسمع بذكره
 .ضعيف: وقال ابن معني
 .يف حديثه نظر: وقال البخاري
 .ليس بالقوي: وقال النسائي
َلـه أحاديـث قليلـة، وهــو مـع ضـعفه ممـن جيمـع حديثـه، وقــد : وقـال ابـن عـدي ْ ُ
 .روى عنه قوم ثقات

ْمن) ع( .٢٥٣ أبو املغرية الثقفي، موىل عبد اهللا بن أيب ،  بن زاذان الواسطي)٣(صورَ
َعقيل الثقفي َّ ِ َ. 

                                                        
 . زيادة من عندي وهي جادة املصنف)١(
: »لـــــسان امليــــــزان«و ) ٦/٥١٨: (»ميـــــزان االعتــــــدال«، و )٨/١٧١: (»اجلـــــرح والتعــــــديل«)٢(

: »تعجيــــــــــل املنفعــــــــــة«و ) ٣/١٧١٥: (»التــــــــــذكرة«و ) ٤٢١ص: (»اإلكــــــــــامل«و ) ٦/٩١(
)٢/٤٨٢.( 

 ).٢٨/٥٢٣: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١٩٣ 
ـــم، ورفيـــع أيب العاليـــة، وعطـــاء، وقتـــادة، : روى عـــن َأنـــس، واحلـــسن، واحلكَ ُ َ

 .وحممد بن سريين، ومجاعة
ْجريــر بــن حــازم، وحبيــب بــن الــشهيد، وشــعبة، وهــشيم، : وعنــه مجاعــة مــنهم َْ ُُ

 .وأيب عوانة
 .شيخ ثقة: ل أمحدقا

 .ثقة: وقال ابن معني وأبو حاتم والنسائي
ْوقال العجيل ِّرجل صالح متعبد: ِ ٌ ٌ. 

ْوقــال حممــد بــن ســعد ًكــان ثقــة، ثبتــا، رسيــع القــراءة، وكــان يريــد يرتســل فــال : َ
ْيستطيع، وكان خيتم يف صالة الضحى َ. 

ــَلــو قيــل لــه إن م: وقــال هــشيم ادة يف ك املــوت عــىل البــاب مــا كــان عنــده زيــَل
 .العمل

َّوقال عباد بن العوام َ َّ شهد جنازته املسلمون واليهود والنصارى واملجوس، : َ
 .كل عىل حدة

ّرأيت أبا العالء القصاب يف النوم، فقلت: وقال يزيد بن هارون مـا صـنع اهللا : َ
هيهـات مـن يـراه، : فـام فعـل منـصور بـن زاذان؟ فقـال: غفـر لنـا ، قلـت: بكم؟ قال

 .ٍى قهارمته، منصور من يراه، رفعه اهللا إىل مكان ال يراه إال هوَيرى قصوره، ير
: مات يف الطاعون سنة إحدى وثالثني ومائة، وقال غريه: قال يزيد بن هارون

 .هـ١٣٩: سنة ثامن، وقيل



 
 

١٩٤ 
َ، قايض شمشاط بن زياد)١(منصور .٢٥٤ ْ ِ. 

 .روى عنه منصور بن عامر
 .منكر احلديث، ليس بحجة: قال األزدي

ْمنص) س خ( .٢٥٥ ْ بن سعد البرصي)٢(ورَ  .، صاحب اللؤلؤَ
ُبـديل بـن ميـرسة، وثابـت البنـاين، وميمـون بـن سـياه عـن أنـس: روى عن ْ ْ َُ َ مـن «:َ

 .»صىل صالتنا واستقبل قبلتنا فهو املسلم
ْحسان بن إبراهيم الكرماين، وابن مهدي، وأبو سلمة التبوذكي، وآخرون: وعنه َ ْ ِ. 

ْشيخ، يروي عنه البرص: قال ابن معني  .يونَ
 . صاحب لؤلؤ، مل يكن به بأس،برصيشيخ : وقال عيل بن املديني

 .ثقة: وقال النسائي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ْمنــــصور) د( .٢٥٦ َبــــن ســــعيد بــــن األصــــبغ )٣(َ ْ لبــــي : ، ويقــــالَ ْمنــــصور بــــن زيــــد الكَ
ْاملرصي ِ. 

لبي ْجد أيب السحامء سهيل بن حسان بن منصور الكَ ْ ََّ َّ ُّ. 

                                                        
 ).٦/٩٥: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥١٨: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٨/٥٢٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٨/٥٢٨: (»ذيب الكاملهت« )٣(



 
 

١٩٥ 
َ اإلفطار يف السفر، وعنه ابنه حسان، وأبو اخلري مرثد بن يف )١(روى عن دحية ْ َ َّ َ
 .عبد اهللا اليزين

 .جمهول ال أعرفه: قال عيل بن املديني
 .ٌتابعي ثقة: وقال العجيل
 .)٢(ليس بمشهور: وقال اخلطايب

 . وذكر أنه معروف»تاريخ مرص«وترمجه ابن يونس يف 
ْمنـــــصور) س مـــــد م خ( .٢٥٧ َ بـــــن ســـــلمة بـــــن عبـــــد ال)٣(َ َعزيـــــز بـــــن صـــــالح، أبـــــو ســـــلمة َ َ

ُّ البغدادي]ب-٢٥[، ُُّاخلزاعي َْ. 
ُمحــاد بــن ســلمة، وســليامن بــن بــالل، ورشيــك، والليــث، ومالــك، : روى عــن ََ َّ َ

َّوعدة ِ. 
َّأمحــــد بـــن حنبـــل، وأبـــو بكــــر بـــن أيب خيثمـــة، وعبــــاس : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم َْ َ َ

ُّالدوري، وأبو أمية الطرسويس، وحممد بن إسحاق الصاغاين ُ َ ، وحممد بن عبد َّ
َّالرحيم البزاز َ. 
 .هو من متثبتي بغداد: قال أمحد

 .ثقة: وقال ابن معني
                                                        

 .وما أثبتناه من املصدر. حذيفة:  يف األصل)١(
، ومل يــستدركه »هتــذيب الكــامل« النقــل عــن اخلطــايب مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل )٢(

 .احلافظ يف هتذيبه
 ).٢٨/٥٣٠: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

١٩٦ 
 .َّهو كبش نطاح: وقال أبو بكر بن أيب خيثمة عن أبيه

ُهو أحد الثقات احلفـاظ الرفعـاء الـذين يـ: قال الدارقطني سألون عـن الرجـال، ُّ
 .عني، وغريمهاؤخذ بقوهلم فيهم، أخذ عنه أمحد بن حنبل، وحييى بن مُوي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ٍكان ثقة، سمع من غـري واحـد، وكـان يتمنـع باحلـديث، : ٍوقال حممد بن سعد

َثم حدث أياما، ثم خرج إىل الثغر، فامت باملصيصة سنة عرش ومئتني ِّ ِ ْ َّ ً َّ. 
ُّ بن سلمة اهلذيل)١(منصور) يس( .٢٥٨ ِ ََ ُ ُّ الليثي املدين:، ويقالَ َ َ ُّ. 

َيم بن حممد بن قيس بـن خمرمـة، وعبـد الـرمحن بـن احلـارث ُحكَ: روى عن ْ َ ْ َْ
 .بن عياش بن أيب ربيعة، وحممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان

 .زيد بن احلباب: وعنه
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

َ بن سليم أو سلمى)٢(منصور .٢٥٩ ُ  .َّ، موىل بني أميةُْ
 .َّشيخ أليب هالل الراسبي

 . جمهول:قال أبو حاتم
ْمنصور •  . بن صفية)٣(َ

 .)٤(]يأيت. [هو منصور بن عبد الرمحن احلجي
                                                        

 ).٢٨/٥٣٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٦/٩٦: (»لسان امليزان «و) ٦/٥١٨: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٢٨/٥٣٣: (»هتذيب الكامل« )٣(
 . زيادة من املصدر)٤(



 
 

١٩٧ 
َصق بن )١(منصور)ق( .٢٦٠ ُّري، أبو النرض البغداديُ َْ ْ َّ ْ. 

ِّثابت بن حممد العبدي: روى عن ْ َإن كان حمفوظا، ومحاد بن سلمة، وحممد . َ ََ َّ َ ً
ْبن ثابت العبدي، وهو املحفوظ، ومهدي بن ميمون، وأيب عوان ْ ْ ََ  .ة، وعدةَ

ٍداود بن رشيد، وعبـاس الـدوري، وعـيل بـن معبـد وقـال: وعنه مجاعة منهم ْ َْ َُ :
 .كتب عنه احلديثيرأيت أمحد بن حنبل 
 .)٣(ًكان جنديا، وليس بقوي ويف حديثه اضطراب: )٢(وقال أبو حاتم
َوقال العقييل  .يف حديثه وهم: )٤(ُ
 .)٦(اج به إذا انفرديروي املقلوبات، ال جيوز االحتج: )٥(وقال ابن حبان

ْمنصور .٢٦١ ُ بن عبد اهللا بن األحوص، القريش)٧(َ َ ْ  .، من عبد شمسَ
ْوعنه الزهري. روى عن زيد بن ثابت  .جمهول: قال أبو حاتم. ُّ

                                                        
 ).٢٨/٥٣٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/١٧٢: (»اجلرح والتعديل «)٢(
ًكـــان جنـــديا، أمـــا بـــاقي النقـــل عنـــه فمـــن زيـــادات :  اقتـــرص املـــزي عـــىل نقـــل قـــول أيب حـــاتم)٣(

 .»هتذيب الكامل«احلافظ ابن كثري عىل 
 ).٤/١٩٢: (له» الضعفاء «)٤(
 ).٣/٣٩: (»املجروحني «)٥(
، وقــد »هتـذيب الكــامل« النقـل عــن ابـن حبــان والعقــييل مـن زيــادات احلــافظ ابـن كثــري عــىل )٦(

 .»هتذيبه«أوردها احلافظ ابن حجر يف 
 ).٦/٩٦: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥١٩: (»ميزان االعتدال «)٧(



 
 

١٩٨ 
 .ُ اخلراساين)٢( بن عبد اهللا)١(منصور .٢٦٢

 .جمهول: )٣(قال أبو حاتم
ُّ بن عبد اهللا، أبو عيل الذهيل اخلالدي اهلروي)٤(منصور .٢٦٣ ُّ ُّ ُّ. 

 .أبو يعىل الصابوين، ومجاعة: ابن األعرايب، واألصم، وعنه: روى عن
ْقال أبو سعد اإلدرييس َّكذاب، ال يعتمد عليه: َ َ. 

َ بن عبد احلميد، أبو رباح اجلزري)٥(منصور .٢٦٤ َ. 
ُقــدم بلــخ وحـــدث عــن أيب أمامــة البــاهيل بنــسخة قربــت مـــن : قــال ابــن حبــان َ َِ َ َ ََّ ْ ِ

 .ال حتل الرواية عنهثالثامئة حديث أكثرها موضوعة، 
 .ضعيف: وقال احلافظ ابن عساكر

 .ْ الباوردي)٧( بن عبد احلميد، أبو بصري)٦(منصور .٢٦٥
ِإنام عرف بروايته عن مقاتل بن سليامن: قال ابن عدي ُ. 

                                                        
 ).٨/١٦٥: (»ان امليزانلس«و ) ٦/٥١٩: (»ميزان االعتدال «)١(
 .عبيد اهللا: »اجلرح والتعديل« و»اللسان«، والذي يف »امليزان« كذا وقع يف )٢(
 ).٨/١٧٥: (»اجلرح والتعديل «)٣(
 ).٨/١٦٣: (»لسان امليزان«و) ٦/٥١٩: (»ميزان االعتدال« )٤(
 ).٨/١٦٤: (»لسان امليزان«و) ٦/٥٢٠: (»ميزان االعتدال«)٥(
 ).٨/١٦٤: (»لسان امليزان«و) ٦/٥٢٠: (»ميزان االعتدال«)٦(
 .عند هذا املوضع) ٨/١٦٤: (»اللسان« راجع حاشية )٧(



 
 

١٩٩ 
ْ بــن عبـد الــرمحن بــن طلحـة بــن احلــارث بـن طلحــة بــن )١(منـصور) ق س د م خ( .٢٦٦ َْ َ

ْأيب طلحة بن عبد العزى بن عـثامن بـن ع ُ ُّبـد الـدار بـن قـيص القـريش العبـدريَُّ ْ َ ُّ َ ُ َُ َّ ،
ُّاحلجبي املكي َُّ َ، وأمه صفية بنت شيبةََ ْ َّ ََ َ ُّ ُ. 

َّأمــه، وســعيد بــن جبــري، وحممــد بــن عبــاد بــن جعفــر، ومــسافع بــن : روى عــن َ َُ ْ
ْشيبة، وأيب معبد موىل ابن عباس َ. 

َّأخـوه حممـد، وداود العطــار، وزائـدة، والـسفيان: وعنـه مجاعـة مــنهم ان، وابــن َ
َجريج، وعبيد اهللا العمري، سئل عنه أمحد، فأحسن الثناء عليـه : ، وقـال]أ-٢٦ [ُ

َكان ابن عيينة يثني عليه ُ. 
 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم

 .قليل احلديث: ثقة، زاد ابن سعد: ٍ وقال حممد بن سعد والنسائي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 . صالة يذكر القيامة واملوتكان يبكي عند كل: وقال ابن عيينة
 .قيل إنه مات سنة سبع أو ثامن وثالثني ومائة

ْمنصور) د م( .٢٦٧ ُّ بن عبد الرمحن الغداين البرصي األشل)٢(َ َ َ ُّ َْ ُّ َ ُ. 
 .احلسن، والشعبي، وأيب إسحاق: روى عن
ـم بـن عبـد اهللا : وعنه َإسامعيل بن عليـة، وبـرش بـن املفـضل، وأبـو مطيـع احلكَ ُ َّ َُ ُ َّ َ
ْالبلخ  .ُّي، وشعبةَ

                                                        
 ).٢٨/٥٣٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٥٤٠: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٢٠٠ 
َّصـالح، روى عنــه شــعبة وابـن عليــة: قـال أمحــد َ  إال أنـه خيــالف يف أحاديــث، ،ُ

 .وهو ثقة، ليس به بأس
 .ثقة: وقال ابن معني وأبو داود

ُليس بالقوي، يكتب حديثه، وال حيتج به: وقال أبو حاتم ُ ُ. 
ُّوقال النسائي  .ليس به بأس: َّ

َّوذكره ابن حبان يف   .»الثقات«ِ
 .روى عنه شعبة دون سفيان: طيبوقال اخل

 :وهلم
ْمنصور .٢٦٨ ُّ بن عبد الرمحن الربمجي)١(َ َُّ ْ ُ. 

 .)٢(»الثقات« ذكره ابن حبان يف .وكيع: وعنه. عن أيب جملز
ْمنصور .٢٦٩ ِ بن عامر الواعظ أبو الرسي)٣(َ َّ َّ  .برصي: ُ، خراساين، وقيلَ

محـد بـن ابنـاه داود وسـليم، وأ: وعنـه. روى عن الليث، وابن هليعة، ومجاعة
َّمنيع، وعيل بن خرشم، وعدة ِ َ ْ َ. 

حـرض جملـس وعظـه الليـث وابـن هليعـة فـأعجبهام فـأطلق لـه : قـال ابـن يـونس
ًمخسة عرش فدانا، وأطلق له ابن هليعة مخسة فدادين: الليث ألف دينار، ويقال ََّ. 

                                                        
 ).٢٨/٥٤١: (»هتذيب الكامل« )١(
 .ً ترمجة املزي متييزا)٢(
 ).٨/١٦٥: (»لسان امليزان«و) ٦/٥٢١: (»ميزان االعتدال«)٣(



 
 

٢٠١ 
َّكنـا عنـد ابـن عيينـة، فجـاء منـصور بـن عـامر فـسأله : وقال أبو بكر بن أيب شـيبة َ

ازه، فقيلعن ال ُقرآن فزبره وأشار إليه بعكَّ ما أراه إال : يا أبا حممد إنه عابد فقال: ِ
 .ًشيطانا

 .ٍ صاحب مواعظ،ليس بقوي: وقال أبو حاتم
ُّفيه جتهم: وقال العقييل َ َ. 
َّمنكر احلديث، وأورد له مناكري مج: وقال ابن عدي  .ةَ
ُيروي عن ضعفاء أحاديث ال يتابع علي: وقال الدارقطني  .هاَ

 . بن جماهد)١(منصور .٢٧٠
 .كان يضع احلديث: قال األزدي. عن الربيع بن بدر

ُّ بــن أيب مــزاحم بــشري الرتكــي، أبــو نــرص البغــدادي الكاتــب، )٢(منــصور) س د م( .٢٧١ َْ َْ ُّ ُ
 .األزدي

َّإبراهيم بن سعد، وابن علية، ورشيك، وابن املبارك، : رأى شعبة، وروى عن ُْ ٍ َ
َ وفليح بن سل،)٣(وأبو يعىل، وجعفر الفريايب َّامن، ومالك، وأيب بكر بن عياشيُ َ. 

َإبراهيم احلريب، وأبو يعـىل، وجعفـر الفريـايب، واحلـسن : وعنه مجاعة منهم َ ْ ْ َُّ َ ُِّ
ُّبن سفيان النسائي، واملعمري، وعبد اهللا بـن أمحـد، وابـن أيب الـدنيا، والبغـوي،  َ ُّ َْ َ َُ َّ

                                                        
 ).٨/١٦٨: (»لسان امليزان«و) ٦/٥٢١: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٢٨/٥٤٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 كذا يف األصل، وأبو يعـىل أمحـد بـن عـيل بـن املثنـى وجعفـر الفريـايب إنـام هـم مـن تالميـذ )٣(

 .منصور ال شيوخه، وسيأيت ذكرهم



 
 

٢٠٢ 
ْوأبو زرعة، وأبو حاتم، وموسى بن هارون احلافظ ُ. 

َّوقـال مـرة. صـدوق إن شـاء اهللا: قال ابن معني ُ تركـي، :ً وقـال مـرة.ال بـأس بـه: َ
ْثبت َ. 

 .صدوق، سألت ابن معني عنه فأثنى عليه: وقال أبو حاتم
 .)١(وحكى عبد اهللا بن أمحد عن أبيه أنه خطأه يف إسناد حديث

 .ثقة: وقال احلسني بن الفهم والدارقطني
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .مات سنة مخس وثالثني ومائتني، وله ثامنون أو أكثر: قال غري واحد
 . بن معاذ)٢(منصور .٢٧٢

ُّشيخ لوكيع، قال األزدي ِ ْ  .جمهول: َ
ْمنصور) ع( .٢٧٣ َّ بن املعتمر بـن عبـد اهللا بـن ربيعـة، أبـو عتـاب الكـويف)٣(َ َ َ َ َّْ ُ ، وقيـل غـري ُ

 .ذلك يف نسبه
كم، وربعي بن حراش، إبراهيم النخعي، واحلسن البرصي، واحل: روى عن

ْوزيـــد بـــن وهـــب، وســـعيد بـــن جبـــري، وأيب وائـــل، والـــشعبي، وعطـــاء، وكريـــب،  َ ُ
ْوجماهد، والزهري، ومجاعة ُّ. 

                                                        
 .»ذيب الكاملهت« النقل عن اإلمام أمحد من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )١(
 ).٨/١٧٠: (»لسان امليزان«و) ٦/٥٢٣: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٢٨/٥٤٦: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢٠٣ 
ْإبراهيم بن طهـامن، وإرسائيـل، وأيـوب، وهـو مـن أقرانـه، : وعنه مجاعة منهم َ

َّومحاد بن زيد ، وزائدة، والثوري، وهو أثبـت النـاس فيـه، وابـن عيينـة، ]ب-٢٦[َ
َألعمش، وشعبة، ومسعر، ومعتمر، وأبو عوانةوا ْ َُ ْ ِ. 

 .ما أحد أثبت عن جماهد وإبراهيم النخعي منه: قال حييى بن سعيد القطان
ًرأيـت منـصورا وعبـد : قـال يل الثـوري: وقال عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة

 .الكريم اجلزري، وأيوب، وعمرو بن دينار، هؤالء األعني الذين ال شك فيهم
ُما خلفت بعدي بالكوفة آمن عىل احلديث منه: غريه عن الثوريوقال  ْ َّ َ. 

أربعـــة بالكوفـــة ال خيتلـــف يف حـــديثهم مـــنهم منـــصور بـــن : وقـــال ابـــن مهـــدي
 .املعتمر، ومل يكن بالكوفة أحفظ منه

 .هو أثبت من إسامعيل بن أيب خالد: وقال أمحد
ًصورا أثبــــت يف  منــــ:ًإن قومــــا قــــالوا: قلــــت أليب: )١(وقــــال عبــــد اهللا بــــن أمحــــد
ْالزهــــري مــــن مالــــك، فقــــال ًهــــؤالء جهــــال، إن منــــصورا إذا نــــزل إىل املــــشايخ : ُّ ّ ُ

ٍاضطرب، وهو أروى الناس عن جماهد بعد ابن أيب نجيح، وهو أثبت الناس يف 
 .إبراهيم بعد احلكم
َّهو أحـب إيل مـن حبيـب بـن أيب ثابـت، ومـن عمـرو بـن مـرة، : وقال ابن معني ُ َّ ُّ
منصور :  نظري أيوب عندي، وقدمه يف إبراهيم عىل الكل، وقالومن قتادة، وهو
 .أثبت الناس

َّإذا حــدث عنــه ثقــة فقــد مــألت يــديك ال : وقــال عــيل بــن املــديني  .ريــد غــريهُتَ
                                                        

 . كذا، والذي يف املصادر أن ناقل هذا إنام هو صالح بن أمحد)١(



 
 

٢٠٤ 
 .غداد فرأيت مجيع أهلها يثني عليهدخلت ب: وقال أبو محزة

 أثبت أهل الكوفة منصور،: سمعت إبراهيم بن موسى يقول:  وقال أبو زرعة
 .ثم مسعر

ًحدث سفيان يوما بحديث عـن منـصور، عـن إبـراهيم، عـن : وقال عبد الرزاق
رايس: علقمة، عن ابن مسعود، فقال  .ّهذا الرشف عىل الكَ

ِّثقة، وهو أتقن من األعمش ال خيلط وال يدلس: وقال أبو حاتم َِّ ُ َ ُ. 
ٌكــويف، ثقــة، ثبــت يف احلــديث، كــان أثبــت أهــل الكوفــة، كــأ: وقــال العجــيل ْ ن َ

ِحديثه القدح ال خيتلف فيه أحـد، متعبـد، رجـل صـالح، أكـره عـىل قـضاء الكوفـة  ْ ُ ٌ ْ ِ
ُّان فيه تشيشهرين، وروى من احلديث أقل من ألفني، وك َ ٍع قليل ومل يكن بغـال، َ

ِوكان قد عمش من البكاء، وصام ستني سنة، وقامها َ. 
ْقـــال حممـــد بـــن ســـعد وخليفـــة وأبـــو بكـــر بـــن أيب شـــيبة وغـــريهم َْ ت ســـنة مـــا: َ

 .هـ١٣٢
 . بن أيب منصور)١(منصور .٢٧٤

ْعن عبد اهللا بن عمرو عن صحار العبدي َ  .وعنه قتادة، وابن أيب حبيب. ٍ
 .ُال يعرف: قال أبو حاتم

ْمنصور) فق( .٢٧٥ َ بن املهاجر الواسطي، أبو احلسن البزوري، بياع القصب)٢(َ َ ُّ َُ َّ َ ُِّ ُ َ ُِ ِ. 
ْشعيب بن ميمون، وهشيم، وغريمها: روى عن ْ ْ ََ ُُ َ. 

                                                        
 .)٨/١٧٠: (»لسان امليزان«و) ٦/٥٢٣:(»ميزان االعتدال«، و)٨/١٧٩: (»اجلرح والتعديل« )١(
 ).٢٨/٥٥٥: (»لهتذيب الكام« )٢(



 
 

٢٠٥ 
ْاحلــسن بــن عــيل احللــواين، وســهم بــن إســحاق، ويعقــوب بــن شــيبة، : وعنــه َْ َ ُُّ ْ
 .وآخرون

 . بن موفق)١(منصور .٢٧٦
َعن يامن بن عدي َ. 

ّقال أبو سعيد النقاش  .كان يضع احلديث: َ
ْمنــصور) خــت( .٢٧٧ ُّ بــن الــنعامن اليــشكري الربعــي، أبــو حفــص البــرصي)٢(َ َ َ ُّْ ُّ َّ َْ ، ســكن ُّ

 .مرو، ثم سكن بخارى
ْ، وأيب جم)خت( عكرمة:روى عن  .َلزِ
ْابن املبارك، وأبو أمحد الزبريي، وآخرون: وعنه َ ُّ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ُّ بــن وردان األســدي، أبــو حممــد)٣(منــصور) ق عــس ت( .٢٧٨ ََ ، ويقــال أبــو عبــد اهللا، ْ

َّالعطار الكويف، إمام مسجد األنصار هبا َ. 
ِّأبـــان بـــن تغلـــب، وعـــيل بـــن عبـــد األعـــ: روى عـــن ْ ْ، وفطـــر بـــن )ق عـــس ت(ىلَ ِ

 .خليفة، وغريهم
إبراهيم بن موسى، وأمحد بن حنبل، وأبو سعيد : ]أ-٢٧ [وعنه مجاعة منهم

َاألشج، وحممد بن عبد اهللا بن نمري، وحممد بن املثنى ُ ْ َ ُ ّ َ َ. 
                                                        

 ).٨/١٧٠: (»لسان امليزان«و) ٦/٥٢٣: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٢٨/٥٥٦: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٨/٥٥٧: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢٠٦ 
 .ثقة: قال أمحد

 .يكتب حديثه: وقال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ــج  ﴿ : قولــه)٢(]نــزول[ًثا عنــد  حــدي)١( وأورد لــه ابــن عــدي ــىل النَّــاس ح ُّوهللاَِِّ ع َِ ِ َ َ

ِالبيت ْ َ ْ﴾،٣(وهو معروف به، وما أظن له غريه:  قال(. 
 :وهلم
ْمنـــصور .٢٧٩ ُّ بـــن وردان املـــرصي)٤(َ َْ ِ وهـــو أخـــو : ، مـــوىل قـــريش، قـــال ابـــن حبـــانْ

ْموسى بن وردان َ. 
 .الوتر ركعة: روى عن سامل أنه قال

 .نس عن النسائي عن قتيبة عن الليث عن يزيد بن أيب حبيب عنهورواه ابن يو
 .وممن روى عنه عمرو بن احلارث، والليث بن سعد

 .ً ذكره متييزا»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٦/٣٩٢: (»الكامل «)١(
 . زيادة مستفادة من املصدر)٢(
دركه ، ومل يــست»هتــذيب الكــامل« النقــل عــن ابــن عــدي مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل )٣(

 .»هتذيبه«احلافظ يف 
 ).٢٨/٥٥٩: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٢٠٧ 
ْمنصور .٢٨٠  . بن يعقوب بن أيب نويرة)١(َ
 .أسامة بن زيد بن أسلم، ورشيك القايض: عن
َّإبراهيم بن برش، وحممد بن عمر بن هي: وعنه  .اجَ

رين ْأورد له ابن عدي خربين منكَ ُ َ. 
 .منصور بن أيب نويرة عن أيب بكر بن عياش: وذكره ابن أيب حاتم فقال

ُّ بن سيار الفزاري البرصي)٢(منظور) س د( .٢٨١ َّ َ َ َّ َ. 
َروى حديثــه كهمــس بــن احلــسن ْ ْ، عــن ســيار بــن منظــور، عــن أبيــه، عــن )د س(َ َ ََّ
ْامــرأة يقــال هلــا هبيــسة عــن أبيهــا َ مــا : َه ســأل رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلمأنــ: ُ

ْاليشء ال حيل منعه؟ َ. 
َّمنظور بن سيار بن منظور، عن أبيه، عن عبـد اهللا : »الثقات«قال ابن حبان يف  َ َْ

َبن سالم، وعنه أهل املدينة َ. 
َّمنظــور بــن ســيار بــرصي، ويقــال: وقــال أبــو حــاتم ّســيار بــن منظــور بــن زبــان : َ َّْ َ َ
َعنه الربيع بن عميلة الفزاريُكويف، عن عمر، و َُ ْ َ َّ. 

ُّ بــن قـيس املــرصي)٣(منقــذ) بـخ( .٢٨٢ ْ َّعـثامن بــن عفــان، : ، مــوىل ابـن عمــر، وقيــلِ َ
ُّموىل عبد اهللا بن رساقة بن قيس العدوي: وقيل َ َْ َ. 
ْابن عمر، وعثامن، ويزيد بن عبد اهللا بن قسيط:  روى عن َ ُ. 

                                                        
 ).٨/١٧١: (»لسان امليزان«و ) ٤/١٨٩: (»ميزان االعتدال« )١(
 ).٢٨/٥٦١: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٨/٥٦٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢٠٨ 
ْابنه سفيان: وعنه ر بن سوادة، و)بخ(ُ َ، وبكْ َعبيد اهللا بن املغرية عن معيقيبََ ُ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ْ بن عبد اهللا التيمي)١(املنكدر .٢٨٣ فـيمن « :، روى عن النبي صىل اهللا عليه وسـلمَّ

ُطاف أسبوعا مل يلغ فيه َ ً«. 
 .وعنه ابنه حممد

ال يعـــرف لـــه ســـامع مـــن النبـــي صـــىل اهللا عليـــه :»الـــضعفاء«قـــال البخـــاري يف 
 .وسلم
ِنكدرُامل) ت بخ( .٢٨٤ َ ُّ بن حممد بن املنكدر القريش التيمي املدين)٢(ْ ُّ ْ ََ َّ َْ ُُّ ُ ِ. 

ْ، وربيعة، وأيب حازم، وصفوان بن سليم، والزهري)ت بخ(أبيه: روى عن ُّ ْ َ ُ. 
ْابنــه عبــد اهللا، والقعنبــي، وابــن وهــب، وقتيبــة، ومعــن بــن : وعنــه مجاعــة مــنهم َْ ُّ َ َ

 .ّعيسى القزاز
 . مل يكن باحلافظ:قال ابن عيينة: قال البخاري
ً وقال مرة.ثقة: وقال أمحد َّ  .)٣(كان كثري اخلطأ: َ

 .)٤(به بأسليس : وقال ابن معني

                                                        
 ).٨/١٧٢: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥٢٥: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٨/٥٦٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .»هتذيب الكامل« هذا النقل ليس يف )٣(
 .ليس بيشء:  كذا، والذي يف املصدر)٤(



 
 

٢٠٩ 
 .ليس بقوي: وقال أبو زرعة
ًكـان رجـال صـاحلا، ال يفهـم احلـديث، وكـان كثـري اخلطـأ، مل : وقال أبـو حـاتم ً

 .يكن باحلافظ حلديث أبيه
 .ما هو بثقة: وقال أبو داود

ُّوقال اجلوزجاين ْ  .عيفض:  والنسائيُ
كــان مــن خيــار عبــاد اهللا فقطعتــه العبــادة عــن مراعــاة احلفــظ، : وقــال ابــن حبــان

 .ًفكان يأيت باليشء تومها فبطل االحتجاج بأخباره
 .كتب حديثهُال ي: وقال األزدي
 .له نسخة عامتها غري حمفوظة: وقال ابن عدي

 .)١(مات سنة ثامنني ومائة
َاملنهال .٢٨٥ ْ ْ بن بحر، أ)٢(ِ  .بو سلمةَ

 .]ب-٢٧[وعنه أبو حاتم ووثقه. عن محاد بن سلمة
َوقال العقييل  .يف حديثه نظر: ُ

 .»كامله«وذكره ابن عدي يف 

                                                        
، وقـد أوردهـا احلـافظ ابـن »هتـذيب الكـامل« سنة الوفاة مـن زيـادات احلـافظ ابـن كثـري عـىل )١(

 .»هتذيبه«حجر يف 
 ).٨/١٧٣: (»لسان امليزان«و) ٦/٥٢٣: (»ميزان االعتدال«)٢(



 
 

٢١٠ 
َاملنهال) ق ت د( .٢٨٦ ْ ُ بن خليفة العجيل، أبو قدامة الكويف)١(ِ ُ ُّ ْ ِ ِ َ. 

َثابـــت البنـــاين، وســـامك بـــن حـــرب، وعطـــاء بـــن أيب ربـــاح، ومطـــر : روى عـــن َ ُ
َّالوراق، وعدة ِ َّ َ. 

 .ُّابن املبارك، وأبو معاوية، وأبو أمحد الزبريي، ووكيع: وعنه مجاعة منهم
 .ضعيف: قال ابن معني والنسائي

ُصالح، يكتب حديثه: وقال أبو حاتم ُ. 
ًفيه نظر، وقال مرة: وقال البخاري َّ ْحديثه منكر: َ ُ ُ ُ. 

ُّوقال أبو برش الدواليب ْ ُّ ْ  .ليس بالقوي: ِ
 .يثُجائز احلد: وقال أبو داود
 .كان ينفرد باملناكري عن املشاهري، ال جيوز االحتجاج به: وقال ابن حبان
 . وأورد له أحاديث)٢(وذكره ابن عدي

ْاملنهال) ٤ خ( .٢٨٧ ْ بن عمرو األسدي، أسد خزيمة موالهم، الكويف)٣(ِ َ َْ ُ ُّ ََ. 
ْ، وزاذان، وزر بـــن حبـــيش، وســـعيد بـــن -ًإن كـــان حمفوظـــا-أنـــس : روى عـــن َ ُ ّ ِ
ْجبري، وجماه َ ْد، وحممد بن عيل بن احلنفية، وأيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود، ُ َ ُ

ٍوعائشة بنت طلحة، وعدة َِّ ْ َ. 

                                                        
 ).٢٨/٥٦٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ) ٦/٣٣٠: (»الكامل «)٢(
 ). ٢٨/٥٦٧: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢١١ 
ْاألعمــــش، وشــــعبة، وعــــوف األعــــرايب، ومنــــصور بــــن : وعنــــه مجاعــــة مــــنهم َ ْ َ

ِاملعتمر َ ْ ُ. 
ٍتركه شعبة عىل عمد: قال أمحد ْ َ. 

 .)١(ألنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب: وقال ابن أيب حاتم
ْأتيــت منزلــه فــسمعت منــه صــوت الطنبــور، : وقــال وهــب بــن جريــر عــن شــعبة ُّ ُ

 .فهال سألته عسى كان ال يعلم: فرجعت ومل أساله، قلت
 .كان ابن معني يضع منه: وقال الغاليب

 .املنهال بن عمرو يسء املذهب، وقد جرى حديثه: وقال اجلوزجاين
 .ثقة: وقال ابن معني والعجيل والنسائي

 .صدوق: ارقطنيوقال الد
 .)٢(]»الثقات«ابن حبان يف [وذكره 

لـم فيـه ابـن حـزم: وقـال احلـاكم َّغمـزه ابـن معـني وتكَ ، ورد حديثـه عـن زاذان )٣(َ
 .عن الرباء يف السؤال يف القرب، فأخطأ ابن حزم

                                                        
 .وهو قلب. قراءة صوت بالتطريب:  يف األصل)١(
 .زيادة من املصدر يظهر أهنا سقطت من األصل)٢(
 حييـى القطـان، املنهال بـن عمـرو غمـزه: قال احلاكم) ١٠/٢٨٤: (»هتذيب التهذيب« يف )٣(

 ..كان أبو حممد بن حزم يضعف املنهال: وقال أبو احلسن بن القطان



 
 

٢١٢ 
هــو صــاحب احلــديث يف ســؤال القــرب رواه عــن زاذان عــن : )١(وقـال ابــن عــدي

 . ورواه عنه مجاعة،الرباء
ُّ بن عبد اهللا بن أيب أمامة بن ثعلبة األنصاري، احلارثي املدين)٢(ُمنيب) س( .٢٨٨ َُّ َ ُّ ْْ َ َ. 

روى عن أبيه، وأنس، وعبد اهللا بن عطية عن عبد اهللا بـن أنـيس عـن أيب أمامـة 
 ...من حلف عند منربي هذا: بن ثعلبة

 .وعنه ابنه عبد اهللا
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ِمنري) ق( .٢٨٩ َ بن الزب)٣(ُ ِّري الشامي، أبو ذر األردينُّ ُ ْ ّ ُّ ُْ َ ُّاألزدي: ، ويقالَّ ِ ْ َ. 
حول: روى عن َاحلسن، وعبادة بن نيس، ومكْ َ َ َِّ ُ َ ُ. 
 .الوليد بن مسلم: وعنه

ْقال دحيم َ  .ضعيف: ُ
َّوقال ابن حبان ِّيأيت عن الثقـات باملعـضالت، ال حتـل الروايـة عنـه إال عـىل : ُِ ُّ ِ َ ْ ُ ِّ
 .سبيل اإلعتبار
، وقــال »)٢(هنــي أن يقــام عــن الطعــام حتــى يفــرغ« حــديث )١(ن عــديوأورد لــه ابــ

                                                        
، والنقــــل عنــــه وعــــن احلــــاكم مــــن زيــــادات احلــــافظ ابــــن كثــــري عــــىل )٦/٣٣٠: (»الكامــــل «)١(

 .»هتذيب الكامل«
 ).٢٨/٥٧٣: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٨/٥٧٣: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢١٣ 
 .وليس له غريه إال اليسري

 . بن عبد اهللا)٣(ُمنري .٢٩٠
ِعن أبيه يف زكاة العسل، ضعفه األزدي ْ ََ َّ. 

َوعنه سلمة بن الفضل األبرش. ، عن أشعث بن العالء)٤(ُمنري .٢٩١ ْ ُ ُ. 
ُّضعفه الدارقطني َّ َ. 

 . بن عبد الرمحن، برصي)٥(َمنيع .٢٩٢
أحاديثـه : قال ابن عدي. وعنه عبد اجلبار بن العالء. عن سعيد بن أيب عروبة
 .أفراد، وأرجو أنه ال بأس به

 :ومن األوهام
َمنية • ْ والد يعىل بن منية)٦(ُْ ُ. 

ْعن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف الذي أحرم يف اجلبة، وعنه ابنه يعىل، كذا  َ َّ ُ
 .]أ-٢٨[»سنن أيب داود«وقع يف 

                                                        
 .»هتذيب الكامل«عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ، والنقل )٦/٤٦٩: (»الكامل «)١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. يرفع:  يف األصل)٢(
، )٤٢٢ص(: »اإلكـــامل« و)٨/١٧٤: (»لـــسان امليـــزان«و ) ٦/٥٢٨: (»ميـــزان االعتـــدال «)٣(

 .يف األصل) أ(ُومل يرمز له ). ٢/٢٨٤( »تعجيل املنفعة«، و)٣/١٧٢٠( »التذكرة«و
 ).٨/١٧٤: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥٢٨: (»العتدالميزان ا«)٤(
 ).٨/١٧٥: (»لسان امليزان«و ) ٦/٥٢٩: (»ميزان االعتدال«)٥(
 ).٢٨/٥٧٤: (»هتذيب الكامل« )٦(



 
 

٢١٤ 
ْمنية أمه، وأمية أبوه: داودقال أبو  ُ. 

َ العتكي)٢( بن عبد اهللا)١(مهاجر .٢٩٣ َ. 
ري  .الفضل بن موسى، وعبد العزيز بن أيب رزمة: وعنه. َعن عمرو بن مالك البكْ

ُضعيف احلديث: قال أبو حاتم ِ ْ َ. 
ِ بــــن عكرمــــة بـــــن عبــــد الــــرمحن بـــــن احلــــارث بــــن هـــــشام )٣(ُمهــــاجر) س ت د( .٢٩٤ َِّ ْ

ُّالقريش املخزومي َْ َ ُّ رمة، حجازي، ُ ُّأخو حممد بن عكْ ِ ِ. 
ـر بـن عبـد الـرمحن، وجـابر بـن عبـد اهللا: روى عن َّابن عمه عبد اهللا بـن أيب بكْ َِّ َ 

ْ، والزهري، وهو من أقرانه)س دت( ُّ. 
ُّجابر اجلعفي، : وعنه ْبن حجريوسويد ُْ َ  .، وحييى بن أيب كثري)س ت د(ُ

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ُّبال، شاميَّعمرو الن بن )٤(مهاجر) ق س د( .٢٩٥ َّ. 

صــفوان بــن عمــرو، وعبــد الكــريم بــن : وعنــه. )ق س د(عــن عبــد اهللا بــن عمــر
َمالك اجلزري، وعثامن بن أيب زرعة، وليث بن أيب سليم ُ ْ َُ َ. 

                                                        
 ).٦/٥٢٩: (»ميزان االعتدال «)١(
: »اجلـــرح والتعـــديل«و ) ٨/١٧٦: (»اللـــسان«، والـــذي يف »امليـــزان« كـــذا يف األصـــل ويف )٢(

 .هللاعبيد ا): ٨/٢٦١(
 ).٢٨/٥٧٦: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٢٨/٥٧٧: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٢١٥ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 .َ بن غانم، شامي)١(ُمهاجر .٢٩٦
 .جمهول: قال أبو حاتم

ْ بن قنفـذ)٢(مهاجر) ق س د( .٢٩٧ ْ بـن عمـري بـن جـدعان بـن عمـرو، واسـمه خلـفُ ُ ُ 
ُبــن كعــب بــن ســعد بــن تــيم بــن مــ ْ َة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب القــريش َّرَ ُ

ُالتيمي، صحايب من مسلمة الفتح فيام ذكره حممد بن سعد َّ. 
روى عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم يف رد الــسالم عــىل وضــوء، وعنــه أبــو 

َساسان حضني بن املنذر  .)ق س د(ُ
ِمهاجر)أ( .٢٩٨ َّ بن القبطية، املكي)٣(ُ ِ ِْ. 

َمـــسعر، وعبـــد العزيـــز بـــن رفيـــع، وأبـــو يـــونس البـــاهيل، : عـــن أم ســـلمة، وعنـــه ُ ْ ِ
 .وغريهم

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
لد)٤(ُمهاجر) ق س ت( .٢٩٩ لد أبو خمَ ْ بن خمَ ، ويقال أبو خالد، مـوىل البكـرات، ْ

 .ويقال موىل أيب بكرة

                                                        
: »لــــــسان امليــــــزان«و ) ٦/٥٢٨: (»ميــــــزان االعتــــــدال«و ) ٨/٢٦٣: (»اجلــــــرح والتعــــــديل «)١(

)٨/١٧٧.( 
 ).٢٨/٥٧٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢/٢٨٥: (»تعجيل املنفعة«و ) ٣/١٧٢١: (»التذكرة«و ) ٤٢٢ص: (»اإلكامل «)٣(
 ).٢٨/٥٧٩: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٢١٦ 
، وأيب مـسلم )س ت(أيب العالية، و)ق (عبد الرمحن بن أيب بكرة: روى عن

ْاجلذمي، والصحيح عن أيب العالية عنه َ. 
أيوب، ومحاد بن زيد، وخالد احلذاء، وسعيد بن زيد، وعبـد الوهـاب : وعنه

ْالثقفي، وعوف األعرايب، ووهيب بن خالد وكان يعيبه، ويقول  .ال حيفظ: َ
 .صالح: وقال ابن معني

ُ، يكتب حديثهنليس بذاك، وليس باملتق:  أبو حاتموقال ُ ُ. 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .وليس له إال اليسري: َوأورد له ابن عدي أحاديث، ثم قال
ٍ بن أيب مـسلم، دينـار األنـصاري الـشامي، مـوىل أسـامء بنـت )١(مهاجر) ق د بخ( .٣٠٠

 .يزيد
ْ، وعن تبع احلمريي، ومعاوية بن أيب سفيان)ق د بخ(عنها: روى ِ َّ ُ. 
، ومعاوية بن صـالح احلـرضمي، والوليـد بـن )د بخ(وحممدابناه عمرو : وعنه

 .سليامن بن أيب السائب
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ُّيعد يف الشاميني: البخاريوقال  َ ُ. 
ْ بن مسامر الزهري)٢(مهاجر) ص ت م( .٣٠١ ُّ ْ  .، موىل سعد بن أيب وقاصِ

                                                        
 ).٢٨/٥٨٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٥٨٣: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٢١٧ 
 .، وسعد بن أيب وقاص)ص(، وعائشة)ص ت م(عامر: روى عن
ن إســامعيل، وخالــد بــن إليــاس، وابــن أيب ذئــب، وموســى بــن حــاتم بــ: وعنــه

 .يعقوب، ويعقوب بن جعفر بن أيب كثري
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ِمهاجر .٣٠٢ َ  .ُ بن منيب)١(ُ
 .َعن أيب املليح عن أبيه بحديث يف الوسوسة

َقال العقييل  .جمهول ال يتابع عليه: ُ
ِمهاجر .٣٠٣ َ ْ أبو احلريش)٢(ُ ِ َ. 

 .وعنه احلسن بن الربيع.  عن أنسُعن نفيع أيب داود،
 .ال أعرفه: قال أبو زرعة

َّ أبو احلسن التيمي، موالهم، الكويف الصائغ)٣(مهاجر) س ت د م خ( .٣٠٤ ْ َّ. 
ٍالرباء، وزيد بن وهب، وابن عباس، وأيب وائل، وأيب سلمة، وعدة: روى عن َِّ. 
َإرسائيل، والثوري، ورشيك، وشعبة، ومسعر، وأبو عوانـة، قـا: وعنه ْ ل أمحـد ِ

 .ثقة: وابن معني والنسائي
 .ال بأس به: وقال أبو حاتم

                                                        
 ).٨/١٧٧: (»لسان امليزان«و ) ٤/١٩٤: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٨/١٧٨: (»لسان امليزان«و ) ٨/٢٦٣: (»اجلرح والتعديل «)٢(
 ).٢٨/٥٨٤: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢١٨ 
 .]ب-٢٨[»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 . اليامين)١(مهاجر .٣٠٥
 .جمهول: قال أبو حاتم

َمهاجر .٣٠٦  . أبو سليامن)٢(ُ
َّعن معاوية بن قرة  .وعنه أبو عاصم. )٣(ُ
 .جمهول: قال أبو حاتم

 . بن األسود)٤(مهدي .٣٠٧
 .جمهول:  حاتمقال أبو. عن عطية العويف

ِمهدي)أ( .٣٠٨ ْ َّ بن جعفر بن جيهان بن هبرام الر)٥(َ ْ َ ْ َ ْ َّميل، الزاهدَ ُّ. 
 .ٍعبد اهللا بن املبارك، والوليد بن مسلم: عن
َّبكر بن سهل، وأبو زرعة، وعدة: وعنه ِ ْ ُ. 

 .ثقة، ال بأس به: قال ابن معني
 .ال بأس به: وقال صالح جزرة

                                                        
 .)٨/١٧٧: (»لسان امليزان«و) ٤/١٩٤: (»ميزان االعتدال«و) ٨/٢٦٣: (»اجلرح والتعديل «)١(
 .)٨/١٧٧: (»لسان امليزان«و) ٤/١٩٤: (»ميزان االعتدال«و) ٨/٢٦٢: (»اجلرح والتعديل« )٢(
 .معاذ بن قرة:  كذا يف األصل واللسان، والذي يف اجلرح والتعديل)٣(
: »لــــــــــسان امليــــــــــزان«و ) ٤/١٩٤: (»ميــــــــــزان االعتــــــــــدال«و ) ٨/٣٣٧: (»اجلــــــــــرح والتعــــــــــديل« )٤(

)٨/١٧٩.( 
: »هتــذيب الكــامل«، وأورده املــزي يف )٣/١٧٢٢: (»التــذكرة«و ) ٤٢٣ص: (»اإلكــامل «)٥(

 .للتمييز) ٢٨/٥٨٨(



 
 

٢١٩ 
 .وقال البخاري حديثه منكر

 .أدركه أيب ومل يسمع منه: أيب حاتموقال ابن 
َروى عن الثقات ماال يتابع عليه: وقال ابن عدي ُ. 

ْمهدي) ق س د( .٣٠٩ ُّ بن حرب العبدي)١(َ ْ َ ُّ، وهو مهدي بن أيب مهدي اهلجريَْ َ َ. 
 .»هنى عن صوم عرفة بعرفات« :عكرمة عن أيب هريرة: روى عن
َحوشـــب بـــن عقيـــل: وعنـــه ْ من بـــن عبيـــد اهللا ، وأبـــو عبيـــدة عبـــد املـــؤ)ق س د(َ
 .َّالسدويس

 .ال أعرفه: قال أبو حاتم وابن معني
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ْمهدي) د( .٣١٠ ُّ بن حفص أبو أمحد البغدادي)٢(َ َ َْ  .)٣(، شيخْ
َّإسامعيل بن عياش، ومحاد بن زيد، وابن املبارك، وعدة: روى عن ِ َّ َ ََّ. 
ُّإبراهيم احلريب، وعباس الدوري، وا: وعنه َّ َ ْ  .ُّبن أيب الدنيا، وآخرونَ

 .كان ببغداد: قال البخاري
 .ًكان ثقة: وقال اخلطيب

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
                                                        

 ).٢٨/٥٨٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٨/٥٨٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . شيخ:  قوله)٣(



 
 

٢٢٠ 
 .هـ٢٢٣مات سنة : وقال أبو حاتم

ِمهــدي) ق( .٣١١ ْ َ، ويقــال مهنــد، ويقــال منــذر بــن عبــد الــرمحن بــن عيينــة بــن خــاطر )١(َ ْ َّْ َ َّ ُ ُُ َ
 .ٌّالشامي، دمشقي

ّعمتـــه أم الـــدرداء : عـــن َُّ ِ  ،»ســـجود الـــتالوة إحـــدى عـــرشة«عـــن أيب الـــدرداء يف َ
 .»اخلال وارث من ال وارث له«وحديث 
 .عاصم بن رجاء بن حيوة: وعنه
ُّ بن عمران احلنفي البرصي)٢(مهدي .٣١٢ ُّ َ َ. 

ّعبد الصمد، وقرة بن سليامن: وعنه. ُّعن أيب الطفيل ُ. 
 .ال يتابع عليه: قال البخاري

ْمهدي) ع( .٣١٣ ِ بن ميمون األزد)٣(َ ْ َ ْ ُّي املعويل، أبو حييى البرصيَ َ ْ َُّ. 
َّاحلسن، وابن سريين، وهشام بن عروة، وواصل األحدب، وعدة: عن ِ ِْ ْ ُْ. 

َأسـد بـن موسـى، وسـعيد بـن منـصور، وأبـو عاصـم، وابـن : وعنه مجاعـة مـنهم َ
راهيم، ووكيــع، وحييــى  َّاملبــارك، وابــن مهــدي، وعفــان، ومــسدد، ومــسلم بــن إبــ َ ُ َّ َ

َّالقطان َ. 
 .ثقة: ة وأمحد وابن معني وحممد بن سعد وابن خراشقال شعب

                                                        
 ).٢٨/٥٩٠: (»يب الكاملهتذ« )١(
 )٤٢٣ص: (»اإلكــــامل«و) ٨/١٧٩: (»لــــسان امليــــزان«و ) ٤/١٩٥: (»ميــــزان االعتــــدال «)٢(

 .يف األصل) أ(ُومل يرمز له ). ٢/٢٨٦(: »تعجيل املنفعة« و)٣/١٧٢٣: (»التذكرة«و
 ).٢٨/٥٩٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢٢١ 
 .هـ١٧٢مات سنة إحدى أو :  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّمهدي .٣١٤ ْ ْ بن هالل، أبو عبد اهللا البرصي)١(َ َ. 
ْيعقوب بن عطاء، ويونس بن عبيد، وعدة: عن َ ُ. 
 .ابنه حممد، ومحدان بن عمر، ومجاعة: وعنه

 .َّكذاب: قال حييى القطان وابن معني
َّوضاع: زاد ابن معني َ. 

 .مرتوك: وقال النسائي والدارقطني واألزدي
كــان يــروي املوضــوعات عــن األثبــات حتــى خــرج عــن حــد : وقــال ابــن حبــان

 .االحتجاج به
 .عامة ما يرويه ال يتابع عليه، وأورد له أحاديث مناكري: وقال ابن عدي

ْمهران) ق مد( .٣١٥ َّ بن أيب عمر العطار، أبو)٢(ِ َ ُّ عبد اهللا الرازيُ َّ. 
َّإســامعيل بــن أيب خالــد، وســعيد بــن أيب عروبــة، والثــوري، وأيب حيــان : عــن َ ُّ ُ َ

َّالتيمي، وعدة َِّ ِّ ْ. 
َ وسعيد بن سليامن، وحييى بن أكثإبراهيم بن موسى،: وعنه مجاعة منهم م، ْ
ٌكان شـيخا َ مـسلام كتبـت عنـه، وكـان عنـده غلـط : ]أ-٢٩[وحييى بن معني، وقال ًَ َ ً

 .ثري يف حديث سفيانك

                                                        
 .)٨/١٧٠: (»لسان امليزان«و ) ٤/١٩٥: (»ميزان االعتدال«)١(
  ).٢٨/٥٩٥: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٢٢٢ 
ًوقال مرة َّ  .ثقة: َ

ِّسمعت إبراهيم بن موسى يضعفه، وقال: وقال البخاري  .ٌيف حديثه اضطراب: َُ
 .ٌثقة صالح احلديث: وقال أبو حاتم
 .ليس بالقوي: وقال النسائي

 . »الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َوأورد له ابن عدي أحاديث من طريق حممد بن محيد عنه، ثم قال وهو خري : ُ

 .من أيب محيد
ْمهران) د( .٣١٦ ْ أبو صفوان)١(ِ  .، حديثه يف الكوفينيَ

َّروى عن ابن عباس حديث ِّمن أراد احلـج فليعجـل« :َ ُ َّ ، وعنـه احلـسن بـن عمـرو »ََ
ُّالفقيمي ْ َ ُ. 

 .ال أعرفه إال يف هذا احلديث: قال أبو زرعة
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َّاملهلب) س د( .٣١٧ َ ُّيبة البرصيَ بن أيب حب)٢(ُ َْ. 
َأيب الـــشعثاء جـــابر بـــن زيـــد، واحلـــسن، وعـــن أخيـــه ســـعيد بـــن أيب : روى عـــن َ

 .احلسن
ُســعيد بــن أيب عروبـــة، وحييــى القطــان: وعنــه ْجــابر بــن صـــبح : ، وقـــال)س د(َ ُ

                                                        
 ).٢٨/٥٩٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٥: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٢٢٣ 
 .ُّأحب إيل منه

 .ثقة: وقال أمحد وأبو داود
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َّاملهلب) د( .٣١٨ َ ْ بن حجر البهرا)١(ُ َ  .، شاميُّينُ
ِعن ضباعة بنت املقـداد، أو املقـدام بـن معـدي كـرب عـن أبيهـا يف  َ ْ ََ ْ ِْ ِ   إذا )٢(....ُ

 .صىل إىل عمود ونحوه
َوعنه أبو عبيدة الوليد بن كامل البجيل َ ُ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
َّاملهلب) س ت د( .٣١٩ َ ْ بن أيب صفرة األزدي العتكي، أبو سعيد البرص)٣(ُ َ َ ُّ ُُّ ََ ِْ َ  .ُّيْ

ُأسيد بن املتشمس، والرباء، وسمرة، وابن عباس: روى عن َ ، وعبـد اهللا بـن )٤(ِّ
ِّإن بيـتم فلـيكن شـعاركم «: عمرو، وعمن سمع النبي صىل اهللا عليـه وسـلم يقـول ُ

 .»حم ال ينرصون
ُّســامك بــن حــرب، وعمــر بــن ســيف البــرصي، وأبــو إســحاق الــسبيعي، : وعنــه َّ ِْ ُّ َ ْ ُ ُ ِ

ًمطاعا ممدحا مـشكورا يف سـريته وإمرتـه، قـالواًذكروا أنه كان سيدا  ً ومـات عـن : ً
 .هـ٨٣ وقيل ٢ُّست وسبعني سنة، وذلك بمرو الروذ يف ذي احلجة سنة 

                                                        
 ).٢٩/٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»األعراف«: كلمة مل تظهر يل يف األصل، جاء رسمها هكذا)٢(
 ).٢٩/٨: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .»ب الكاملهتذي«ابن عباس من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٤(



 
 

٢٢٤ 
َّومهلب .٣٢٠ َ  . بن عثامن الشامي)١(ُ

ُعلـــيكم بـــالقرع فإنـــه يلـــني الـــصدر وجيـــرب «: عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر حـــديث ُ ْ ُْ َ
 .، وذكر البقلة»القلب

َّكذاب: األزدي قال احلافظ أبو الفتح  َ. 
َّمهلب .٣٢١ َ  .، شامي بن عيسى)٢(ُ

 .ساقط: قال األزدي. روى عن بقية بن الوليد
َّمهنا) عس د( .٣٢٢ َ ْ بن عبد احلميد، أبو شبل)٣(ُ َّأبو سهل البرصي: ، ويقالِ َ ْْ َ. 
وســـج: وعنـــه. محـــاد بـــن ســلمة: عــن َأمحـــد بـــن حنبــل، وإســـحاق الكَ ، )عـــس(ْ

ُّوعيل بن مسلم الطويس، وقال ُّ ُ ُّثقة، وبندار، ونرص بن عيل اجلهضميكان : َ َ َْ َْ َُ ْ. 
 .ثقة: وقال أبو داود
َّدلني عليه حييى القطان وكناه بذلك: وقال بعضهم َّ  . ثقة،َ
 .جمهول: وقال أبو حاتم

 .، صاحب اإلمام أمحد بن حييى الشامي)٤(ُمهنأ .٣٢٣
 .بقية، والكبار، وانفرد عن زيد بن أيب الزرقاء بحديث يف اجلمعة: روى عن

 .منكر احلديث: ل األزديقا

                                                        
 ).٨/١٨٢: (»لسان امليزان«و ) ٤/١٩٧: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٨/١٨٢: (»لسان امليزان«و ) ٤/١٩٧: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٢٩/١٣: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٨/١٨٣: (»لسان امليزان«و ) ٤/١٩٧: (»ميزان االعتدال «)٤(



 
 

٢٢٥ 
 .ثقة، نبيل: وقال الدارقطني

ْمهلهل .٣٢٤ َ ْ العبدي)١(ُ َ      . 

َ عن كديرة بن صالح اهلجري،           َْ َ َ  .عن أيب ذر بحديث يف فضل عيلُ
 .جمهوالن، وحديثهام منكر: قال البخاري

 .، ويقال مهدي تقدم بن عبد الرمحن)٢(مهند •
ِمؤثر) ق( .٣٢٥ ْ َّ بن عفازة الش)٣(ُ َ َ َيباينَ ويفا: ، ويقالْ ُّلعبدي، أبو املثنى الكُ ُّ ْ َ. 

َ عن بشري بن اخلصاصية، وابـن مـسعود َوعنـه جبلـة بـن سـحيم. َ َ ذكـره ابـن حبـان . َُ
 .]ب-٢٩[»الثقات«يف 

ِّمـورق) ع( .٣٢٦ ُّ بــن مــشمرج، ويقــال ابــن عبـد اهللا، العجــيل، أبــو املعتمــر البــرصي)٤(َُ َ ْ ْْ ِ َِ ُ ُّ ،
 .ُّالكويف: ويقال
، وسـلامن الفـاريس، وعبـد اهللا بـن جعفـر، وابـن عبـاس، وابـن أنس: روى عن

َّعمر، وأبيه عمر بن اخلطاب، وعدة ِ. 
َإســامعيل بــن أيب خالــد، ومحيــد الطويــل، وعاصــم األحــول، وقتــادة، : وعنــه ْ َْ َ ُ

 .وجماهد، وآخرون
 .ثقة: قال النسائي

                                                        
 ).٨/١٨٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/١٩٨: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٩/١٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/١٥: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٢٩/١٦: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٢٢٦ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ًلقد سألت اهللا حاجـة: لًابدا، قاكان ثقة ع: ٍوقال حممد بن سعد  عـرشين سـنة ُ

ُّفام شفعني فيها، وما سـئمت مـن الـدعاء، وقـالوا َ َّ َتـويف يف واليـة عمـر بـن هبـرية : َ ُ
 .عىل العراق



 
 

٢٢٧ 

 
بـن عبـد   بـن إبـراهيم بـن عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا بـن أيب ربيعـة)١(موسـى) س د( .٣٢٧

ــزوم القــريش املخزو ْاهللا بــن عمــر بــن خمَ َ ُّ َ ُ ْ موســى بــن حممــد بــن : ، وقيــلُّمــيُ
 .إبراهيم
َأبيه، وسلمة بن األكوع : روى عن ِّالصالة يف الثوب الواحد، وبزريف )س د(ََ َ  .)٢(ةِ
َّال، والدراوردي، وعطََوعبد الرمحن بن أيب امل: وعنه ْ ََ  .اف بن خالدَّ

وبلغني عن أمحد أنه : موسى ضعيف، وله أحاديث مناكري، قال: قال أبو داود
 .وهو موسى بن حممد بن إبراهيم: قال أبو داود. الرواية عنهكره 

موسـى بـن إبـراهيم هـذا خـالف موسـى بـن حممـد بـن إبـراهيم، : قال أبو حاتم
 .ذاك ضعيف

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بــــن إبــــراهيم بـــن كثــــري بــــن بـــشري بــــن الفاكــــه األنــــصاري، )٣(موســـى) ق يس ت( .٣٢٨ َِ َ

ُّاحلرامي، املدين ُّ ََ َ َ. 
 .، وحييى بن عبد اهللا بن أيب قتادة)ق يس ت(ِطلحة بن خراش: عن

                                                        
 ).٢٩/١٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 . وما أثبته يظهر يل أنه الصواب. بزيرة: رسمت الكلمة يف األصل)٢(
 ).٢٩/٢٠: (»هتذيب الكامل«)٣(



 
 

٢٢٨ 
ْإبراهيم بن املنذر، ودحيم، وعيل بن املديني: وعنه مجاعة منهم َ ُ ْ ُ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ْ بن إبراهيم، أبو عمران املروزي)١(موسى .٣٢٩ َْ ِ. 
 .ابن هليعة، والليث، ووكيع: عن
ِعيسى بن عيل الناقد: وعنه َّ. 
 .كذاب:  معنيقال ابن

ًكان مغفال فاستحق الرتك: وقال ابن حبان َّ َ ُ. 
 .مرتوك: وقال الدارقطني
َهــو شــيخ جمهــول حيــدث باملنــاكري عــن قــوم ثقــات، وهــو بــ: وقــال ابــن عــدي ِّ َ  ُِّنيُ

 .الضعف
َ بن إبراهيم الدمياطي)٢(موسى .٣٣٠ ْ ِّ. 

 .عن مالك
 .جمهول: قال ابن عساكر

ُّ بـن إسـامعيل املنقـري)٣(ُموسى) ع( .٣٣١ َ ْ ُّ، مـوالهم، أبـو سـلمة التبـوذكي، البـرصيِ َْ ُّ َ َّ ،
 .)٤(شيخ
ًأبيه، وجرير بن حازم، وشعبة، حديثا واحدا، وابن املبارك، وعبد : روى عن ً

                                                        
 ).٨/١٨٧: (»امليزانلسان «و ) ٤/١٩٩: (»ميزان االعتدال«)١(
 ). ٨/١٨٩: (»لسان امليزان«و ) ٤/١٩٩: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٢٩/٢١: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . شيخ:  قوله)٤(



 
 

٢٢٩ 
ِالوارث، ومعتمر، وخلق َ ْ ُ. 
ابن ابنته أبو بكـر بـن أيب عاصـم، وإبـراهيم احلـريب، وأبـو : وعنه مجاعة منهم

َبكر بن أيب خيثمة، وأبو زرعة، وأ ْ  .ثقة مأمون: بو حاتم، وحييى بن معني، وقالَ
 . عن رجل عنهمن مل يكتب عنه كتب:  بن املدينيوقال عيل

 .ثقة صدوق: سمعت أبا الوليد الطياليس يقول: وقال أبو حاتم
ًوهو ثقة، وال أعلـم بالبـرصة ممـن أدركنـاه أحـسن حـديثا منـه، : وقال أبو حاتم

ُّوإنام سمي التبوذكي ألنه اشرتى ب َ ُ  .ًتبوذك دارا فنسب إليهاَّ
 .كان ثقة، كثري احلديث: وقال حممد بن سعد

ُما جلست إىل شيخ إال هابني أو عرف يل ما خال : وقال عباس عن ابن معني ْ َ َ
 .هذا األثرم التبوذكي
 .)١(مخسة وثالثني ألف حديث: ما كتبنا عنه: قال حييى بن معني

 .ملتقننيكان من ا: وقال . »الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .مات سنة ثالث وعرشين ومائتني: ]أ-٣٠[قال البخاري وغري واحد

 . بن أسيد)٢(موسى .٣٣٢
ردي  .ْروى عنه حييى الكُ

                                                        
وعــددت ليحيــى مــا كتبنــا عنــه مخــسة وثالثــني :  العبــارة يف األصــل عــن عبــاس الــدوري قــال)١(

 .ألف حديث
: »لــــــسان امليــــــزان«و ) ٤/٢٠٠: (»ميــــــزان االعتــــــدال«و ) ٨/١٣٧: (»اجلــــــرح والتعــــــديل «)٢(

)٨/١٩٠.( 



 
 

٢٣٠ 
 .جمهوالن: قال أبو حاتم

َّ بـــن أعـــني اجلـــزري، أبـــو ســـعيد احلـــراين)١(موســـى) ق س د م خ( .٣٣٣ ََ ََ ْ ، مـــوىل بنـــي َ
 .ُعامر بن لؤي

ري، واألعمـش، واألوزاعـي، أبيه، وإسامعيل بن أيب خالد، والثو: روى عن
َومالك، وحممد بن إسحاق، ومعمر، ومجاعة َْ. 

ُّابنه حممد، وأمحـد بـن أيب شـعيب، وأبـو جعفـر النفـييل، : وعنه مجاعة منهم َ ُ ْ َ ُ
ْوعيل بن معبد، واملعاىف بن سليامن، وحييى بن حييى َ. 

ُّقال اجلوزجاين ْ  .ُرأيت أمحد بن حنبل حيسن الثناء عليه: ُ
 .ثقة: تم وأبو زرعةوقال أبو حا

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 . وقيل سبع وسبعني ومائة،مات سنة مخس

ُّ بن أنس بن مالك األنصاري، قايض البرصة)٢(ُموسى) ع( .٣٣٤ ْ َ. 
 .، وابن عباس، وابن عمه عمرو بن عبد اهللا بن أيب طلحة)ع(أبيه: روى عن

بـن عـون، وعطـاء ابنه محـزة، ومحيـد الطويـل، وشـعبة، وا: وعنه مجاعة منهم
 .بن أيب رباح وهو أكرب منه، ومكحول وهو من أقرانه

 .كانت أمه من أهل اليمن، وكان ثقة، قليل احلديث: قال حممد بن سعد

                                                        
 ).٢٩/٢٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٣٠: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٢٣١ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .مات بعد أخيه النرض بن أنس: وقال غريه
موســى بــن فــالن بــن أنــس بــن مالــك، : ، ويقــال بــن أنــس بــن مالــك)١(موســى) ق( •

 .موسى بن محزة بن أنس بن مالك، يأيت: يقالو
ُّ بن أيوب بن عامر الغافقي ثم املناري املرصي)٢(موسى) ق عس د( .٣٣٥ ُّْ ِ َِ ُّ َ. 

ِّعمه إياس بن عامر، وعكرمة، وغريمها:  روى عن َ. 
ابــن هليعــة، وابــن املبــارك، وابــن وهــب، والليــث، وحييــى بــن أيــوب، : وعنــه
 .وآخرون

 .قةث: قال ابن معني وأبو داود
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 . بن أيوب بن عياض)٣(موسى .٣٣٦
ْعن أبيه، وعنه برش بن آدم ِ. 

 .هو وأبوه جمهوالن: قال أبو حاتم

                                                        
 ).٢٩/٣١: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٣١: (»هتذيب الكامل« )٢(
: »لــــــسان امليــــــزان«و ) ٤/٢٠٠: (»ميــــــزان االعتــــــدال«و ) ٨/١٣٤: (»اجلــــــرح والتعــــــديل «)٣(

)٨/١٩١.( 



 
 

٢٣٢ 
ْ بن أيوب بن عيسى النصيبي، أبو عمران األنطاكي)١(موسى) س د( .٣٣٧ َ ْ ْ ُِّ ِ َّ َ. 

أبيه، وبقية، وابن املبارك، وحممد بن شعيب بن شـابور، ومـروان : روى عن
 .زاري، ومعتمر، والوليد بن مسلم، وأيب إسحاق الفزاري، وعدةالف

ابنه عمران، وإبراهيم بن سعيد اجلوهري، وأمحد بن أيب : وعنه مجاعة منهم
ْاحلـــواري، وهـــو مـــن أقرانـــه، وأمحـــد بـــن عبـــد اهللا العجـــيل، وحممـــد بـــن عـــوف  ِ

 .صدوق: احلميص، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم
 .»الثقات« يف  وذكره ابن حبان

ْابـــن أيب أيـــوب املهـــري، أبـــو الفـــيض :  بـــن أيـــوب، ويقـــال)٢(ُموســـى) س ت د( .٣٣٨ َ ُّ ْ َ
ُّالشامي احلميص ْ ُِّ ِ، من بني عقيلَّ َ. 

ْأيب قرصـــــافة جنـــــدرة بـــــن خيـــــشنة، وســـــليم بـــــن عـــــامر: روى عـــــن ْ َ ََ ُ َْ َ ْ ، )س ت د(ِ
َّومعاوية، وعدة ِ. 

ْعمرو بن زيد بن أيب أنيسة، وشعبة لقيه بو: وعنه َ  .اسطُ
ْقال ابن معني والعجيل  .ثقة: ِ

 .صالح: وقال أبو حاتم
 .له أحاديث حسان: وقال يعقوب بن سفيان

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٢٩/٣٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٣٥: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٢٣٣ 
، حجازي، أراه جد عثامن بـن األسـود بـن موسـى بـن  بن باذان)١(موسى) د( .٣٣٩

 .باذان
ْعيل، ويعىل بن أمية، وعنه: روى عن  .ُعامرة بن ثوبان: َ

ذكره البخـاري فـيمن اسـمه مـسلم بـن بـاذان، قـال أيب وأبـو : حاتمقال ابن أيب 
 .أخطأ، وهو موسى بن باذان: زرعة
ْ بن بحـر املـروزي، أبـو عمـران)٢(ُموسى) بخ( .٣٤٠ ِْ ُّ َ ْ ْ، سـكن مـرو، ومـات هبـاََ َ َ]٣٠-

 .]ب
ــائي، وعبــاد بــن العــوام، وعبــد : روى عــن َّجريــر بــن عبــد احلميــد، وزيــاد البكَّ َ َّ َ ََ ِّ
 .َّ الصمد، وعيل بن هاشم، ووكيعالعزيز بن عبد

ْ، واحلسن بن سفيان، وعبيد اهللا بن واصل»األدب«ُّالبخاري يف : وعنه َ ُ َ َ. 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 .مات سنة ثالثني ومائتني: وقال
 .ُّ، عن أيب عبد الرمحن السدي بن بالل)٣(موسى .٣٤١

 .ساقط ضعيف: قال األزدي
 .، عن احلسنلموسى بن بال: وذكره ابن أيب حاتم

                                                        
 ).٢٩/٣٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٣٨: (»هتذيب الكامل« )٢(
: »لــــــسان امليــــــزان«و ) ٤/٢٠١: (»ميــــــزان االعتــــــدال«و ) ٨/١٣٧: (»اجلــــــرح والتعــــــديل «)٣(

)٨/١٩١.( 



 
 

٢٣٤ 
ُّ بن أيب متيم املدين)١(موسى) س م( .٣٤٢ َ َ َ. 

ْالــدينار بالــدينار والــدرهم بالـــدرهم ال «: عــن ســعيد بــن يــسار عــن أيب هريــرة ِ ِّ ِّ
َفضل بينهام ْ َ ْ َ«. 
: زهـري بـن حممـد، وسـليامن بـن بـالل، ومالـك بـن أنـس، قـال أبـو حـاتم: وعنه

 .ثقة، ال بأس به
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ْ بــن ثــروان)٢(ُموســى) س د م( .٣٤٣ ْفــروان العجــيل : َابــن رسوان، ويقــال: ، ويقــالَ ِ
ِّاملعلم البرصي َ ُ. 

ْبــديل بــن ميــرسة، وجــابر بــن رملــة، وطلحــة بــن عبيــد اهللا بــن كريــز، : روى عــن ْ َ ْ ْ ُُ ْ ََ ْ َ َ َ َ
ِّومورق العجيل، وأيب املتوكل الناجي، وغريهم َ ُ ْ َِ ِّ ُ. 

 .ونشعبة، وابن املبارك، ووكيع، وآخر: وعنه
 .ثقة: قال ابن معني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ْموسى) ت( .٣٤٤ ُّ بن أيب اجلارود، أبو الوليد املكي، الفقيه)٣(ُ َ َ. 

 روى عنه، وعن ابن عيينة، وحييى بن معني، وأيب يعقوب .صاحب الشافعي
ِّيوسف بن حييى البويطي ْ َ ُ. 

                                                        
 ).٢٩/٣٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٤٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٤١: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢٣٥ 
َالرتمذي، والربيع بـن سـليامن املـرادي، وأبـو حـ: وعنه َُّ اتم حممـد بـن إدريـس ِّ

 .ًالرازي كتابة، وحممد بن مسلم بن وارة، ويعقوب بن سفيان، وآخرون
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ًروى عــن الــشافعي حــديثا كثــريا، روى عنــه كتــاب األمــايل : وقــال الــدارقطني ً

 .مني بمكة بمذهب الشافعيِّيَوغريه، وكان من فقهاء املكيني الق
َ بن جب)١(موسى) ق د( .٣٤٥ َّري األنصاري املدين، احلذاء، موىل بني سلمةُ َ َُّ َ ُّ ْ. 

َأيب أمامة أسعد بن سـهل، وعبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن احلبـاب، : روى عن ْ َُ َ ْ َ ُ
 .ونافع، وغريهم

ِابنــه عبــد الــسالم، وبكــر بــن مــرض، وابــن هليعــة، والليــث، وعمــرو بــن : وعنــه َ َ ُ
 .احلارث، وغريهم

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
َ بن جعفر بن إبراهيم اجلعفري)٢(وسىُم .٣٤٦ ْ َ. 

َقال العقييل. عن أبيه عن عبد اهللا بن جعفر  .يف حديثه نظر: ُ
َ بــن جعفــر بــن حممــد بــن عــيل بــن احلــسني بــن عــيل بــن أيب )٣(ُموســى) ق ت( .٣٤٧ ْ َ

ُّطالب القريش اهلاشمي العلوي، أبو احلسن املدين الكاظم ُّ َِ ُّ ُ. 
 . وعبد امللك بن قدامةأبيه، وعبد اهللا بن دينار،: روى عن

                                                        
 ).٢٩/٤٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/١٩٣: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٠١: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٢٩/٤٣: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢٣٦ 
بنوه إبراهيم وإسامعيل وحسني وعيل، وأخواه عيل وحممد، وصالح : وعنه

ُّبن يزيد، وحممد بن صدقة العنربي َ َْ َ. 
ًصدوق، ثقة، إمام من أئمة املسلمني، وذكر غريه أنه كان عبدا : قال أبو حاتم

ًصـاحلا ناسـكا كثـري العبـادة والـرب واإلحـسان إىل اخللـق، وأنـه ولـ د يف سـنة ثـامن ً
ٍوعرشين ومائة، وأنه مات يف حبس الرشـيد خلمـس بقـني مـن رجـب سـنة ثـالث 

 .وثامنني ومائة
 . بن جعفر األنصاري)١(موسى .٣٤٨

عــن عمــه عــن أيب بكــر بــن عبــد الــرمحن بــن احلــارث بــن هــشام بحــديث يف 
 .حتريم مارية القبطية

 .هشام بن إبراهيم املخزومي: وعنه
ْذكره العقييل يف  ْ، وحديثه منكر»اءالضعف«َُ ُ ُ. 
 :ومن األوهام

َ بن جهضم)٢(موسى) ق( • ْ َ. 
، رواه »إسـباغ الوضـوء«عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عباس عن ابـن عبـاس يف 

َّابـن ماجـه عـن أمحـد بـن عبـدة، عــن محـاد بـن زيـد  َ عــن : عنـه، وقـال غـريه]أ-٣١[َْ
َأمحد بن عبدة عن محاد عن أيب جهضم موسى بن سامل، وهو ا َّ َْ  .لصوابَ

                                                        
 ).٨/١٩١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٠١: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٩/٥٢: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٢٣٧ 
ْ بن أيب حبيب احلميص)١(موسى .٣٤٩ ِ َ. 
 .ضعيف: قال أبو حاتم. ُاحلكم بن عمري، وعيل بن احلسني: عن
ْ بن حزام الرتمذي، أبو عمران، نزيل بلخ)٢(موسى) س ت خ( .٣٥٠ َ ُّْ ِ ِِّ. 
ِّ، روى عن أمحد بن حنبل، وأيب أسامة، وزيد بن احلباب، والقعنبـي، )٣(شيخ ََ ْ َ ُ

ْواألصمعي، وأيب نعي َ ُْ ِّ َّم، وعدةَ ِ. 
: الرجل الصالح، والنسائي، وقـال: ًالبخاري مقرونا، والرتمذي، وقال: وعنه

 .ثقة، وآخرون
ُكان ينتحـل اإلرجـاء، فأغاثـه اهللا بأمحـد بـن :  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف  ِ َ ْ َ

َحنبل، فانتحل السنة، وذب عنها، وقمع من خالفها مع لزوم الدين إىل أن مات َُّ ّ. 
ْ بن محزة بن أنس بن مالك)٤(ُموسى • َ. 

 .يف ترمجة موسى بن فالن بن أنس
ُّ بــن خالــد الــشامي، أبــو الوليــد احللبــي)٥(موســى) م( .٣٥١ َُّ َ ْ، خــتن الفريــايب، ويقــالَّ ِ َ َ :

َختن أيب إسحاق الفزاري َ. 
                                                        

: »لــــــسان امليــــــزان«و ) ٤/٢٠٢: (»ميــــــزان االعتــــــدال«و ) ٨/١٤٠: (»اجلــــــرح والتعــــــديل «)١(
)٨/١٩٣.( 

 ).٢٩/٥٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . شيخ:  قوله)٣(
 ).٢٩/٥٣: (»هتذيب الكامل« )٤(
 ).٢٩/٥٣: (»هتذيب الكامل« )٥(



 
 

٢٣٨ 
ْسفيان بن عيينة، وعيسى بن يونس، ومعتمر، وهقل بن زياد: روى عن ِ ِ َ ْ ُ. 
ُّعباس الرتقفي: وعنه ُْ َّ َّ ، وعبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي، وحممـد بـن سـهل َ

ر البخاري ُبن عسكَ ْ َ. 
ُّ بن خلف العمي، أبو خلف البرصي)١(موسى) س د خت( .٣٥٢ ِّ َ َ َ. 

َأيـوب، وعاصـم بـن هبدلـة، وعاصـم األحـول، وقتـادة، وحممـد بـن : روى عن ْ َ َ ْ َ
 .واسع، وحييى بن أيب كثري، وعدة

َّابناه خلف وعبد احلميد، وعف: وعنه ْان بن مسلمَ  . وأبو سلمة التبوذكي وآخرون،ُ
 .ليس بذاك القوي: ليس به بأس، زاد أبو داود: قال ابن معني وأبو داود

 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم
ُّوقال اجلوزجاين ْ ًأثنى عليه عفان ثناء حسنا، وقال: ُ َما رأيت مثله قط: ً َْ ِ. 

ُّكان يعد من األبدال: وقال أمحد عن عفان ُ. 
 .كان ثقة: ل يعقوب بن شيبةوقا

 .كثرت روايته املناكري فاستحق الرتك: )٢(وقال ابن حبان
 .ًال أرى برواياته بأسا: )٣(وقال ابن عدي

                                                        
 ).٢٩/٥٥: (»هتذيب الكامل« )١(
هتــــذيب «، والنقــــل عنــــه مــــن زيــــادات احلــــافظ ابــــن كثــــري عــــىل )٢/٢٤٠: (»املجــــروحني «)٢(

 .»الكامل
 .»هتذيب الكامل«، والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )٦/٣٤٥: (»الكامل «)٣(



 
 

٢٣٩ 
 .هو ضعيف: عن ابن معني، قال: )١(»امليزان«وحكى يف 

ـــضبي، أبـــو عبـــد اهللا الطرســـويس)٢(ُموســـى) ق س د م( .٣٥٣ ُّ بـــن داود ال ُ َ َُّّ ُّ، اخللقـــاين، َّ ْ ُ
َصل، سكن بغداد، ثم طرسوس، وويلألاكويف  ُ ََ َ  . قضاءها، ومات هباَ
َّمحاد بن سلمة، والسفيانني، وشعبة، والليث، ومالك، ومجاعة: روى عن َ. 

إبـــراهيم بـــن يعقـــوب اجلوزجـــاين، وأمحـــد بـــن حنبـــل، : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم
وعبــاس الــدوري، وعــيل بــن املــديني، وحممــد بــن املثنــى، وحممــد بــن حييــى 

ْالذهيل، و  .حييى بن أكثم، ويعقوب بن شيبةُّ
 وحممــد بــن عبــد اهللا بــن نمــري، وحممــد بــن عبــد اهللا بــن ،قــال حممــد بــن ســعد
ْعامر املوصيل، والعجيل َ َّ  .صاحب حديث: ثقة، زاد ابن سعد: َ

 .شيخ، يف حديثه اضطراب: وقال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ثر: وقال الدارقطني ِكان مصنفا، مكْ ُ ًُ ِّ َا، مأمونا، وويل القضاءَ ِ َ َ ً ً. 
 .هـ٢١٧تويف سنة : قال ابن سعد

 . بن داود الكويف)٣(موسى .٣٥٤
َّوعنه الفالس. عن حفص بن غياث  .جمهول: قال أبو حاتم. َ

                                                        
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل  )٤/٢٠٣ ()١(
 ).٢٩/٥٧: (»لكاملهتذيب ا« )٢(
 ).٨/١٩٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٠٣: (»ميزان االعتدال «)٣(



 
 

٢٤٠ 
 .ُّ، صاحب اللؤلؤ، ويقال ابن أيب داود بن داود، أبو حاتم البرصي)١(موسى .٣٥٥

 .طاووس، واحلسن البرصي: روى عن
َّبان بن هالل، وموسى بن إسامعيل، وعيل بن عثامن ِابن املبارك، وح: وعنه

الالحقي، قاله أبو حاتم، ومسلم بن إبراهيم قاله ابن أيب حاتم، وحكـى عـن أبيـه 
 .جمهول ال أعرفه: أنه قال

 .ثقة: وقال ابن معني
ْ بن دهقان البرصي، مدين األصل)٢(موسى) ي( .٣٥٦ ُّ ََ ُّ ََ ْ. 

ِّبن أيب بن كعب، وقيل، والربيع  بن عفانأبان بن عثامن: روى عن َ الربيع بن : ُ
َبن عجرة، وابن عمر، وأيب سعيد]ب-٣١[كعب  ْ ُ. 
َعثامن بن عمر بن فارس، ووكيع، وأبو معرش الرباء، وغريهم: وعنه ُْ َ ْ. 

َأفسدوه علينا بأخرة: ذكره حييى القطان فقال: قال عيل بن املديني َ َ َ. 
 .ليس بيشء: وقال عباس عن ابن معني

 .شيخ ليس بالقوي: موقال أبو حات
ًكان عرافا: وقال أبو داود َّ َ. 

ُّوقال النسائي والدارقطني َ ُُّ َّ  .ضعيف: َّ
                                                        

 ).٨/١٩٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٠٤: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٢٩/٦١: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٢٤١ 
 .ليس له كثري حديث: )١(وقال ابن عدي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ِّ بن دينار املكي)٢(موسى .٣٥٧ َ ْ ِ. 
 .القاسم، وسامل، وسعيد بن جبري، وعائشة بنت طلحة: عن

َّقال حييى القطان ت عليه أنا وحفـص بـن غيـاث فجعلـت ال أريـده عـىل دخل: َ
ُيشء إال لقنته ُ َّ. 
ذب: قال حفص بن غياث: وقال الفالس ِكان يكْ َ. 
ذبه: وقال البخاري ِّضعيف، كان حفص بن غياث يكَ ُ. 
َكـان مغفـال يلقـن فيـتلقن فاسـتحق : وقـال ابـن حبـان. جمهـول: وقال أبـو حـاتم َ َُ َّ َ ً

 .الرتك
 .ضعيف: وقال الدارقطني

 .ًهو عزيز احلديث جدا: قال ابن عديو
َ بن زكريا التسرتي)٣(موسى .٣٥٨ ْ ُّ. 

ِّعن شباب العصفري، وغريه ْ ُ َُ َ. 

                                                        
، »هتــذيب الكــامل«والنقــل عنــه مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل ) ٦/٣٣٧: (»الكامــل «)١(

 .»هتذيبه« ابن حجر يف ومل يستدركه احلافظ
 ).٨/١٩٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٠٤: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٨/١٩٨: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٠٥: (»ميزان االعتدال«)٣(



 
 

٢٤٢ 
 .مرتوك: وقال احلاكم عن الدارقطني

ُّ بن زياد بن جذيم بن عمرو السعدي)١(موسى) س( .٣٥٩ ْ َّ َ ْ ِ ِ. 
ِّحديثه يف أهل الكوفة، روى عن أبيه عن جده َ ُ ْمغرية بن مقسم: وعنه. ُ ِ. 

 .»الثقات«بن حبان يف ذكره ا
َّ بن سامل، أبو جهضم، موىل آل العباس)٢(ُموسى) ٤( .٣٦٠ َ ََ ْ. 

ْسلمة بن كهيـل، وعبـد اهللا بـن حنـني، وعبـد اهللا بـن عبـاس مرسـل، : يروي عن َ ََ ُ ْ َ ُ َ
 قـال أبـو ،عبـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عبـاس: وعبد اهللا بن عبيد اهللا بـن عبـاس، ويقـال

 .ب، وأيب جعفر الباقرهو الصوا: حاتم وجعفر الفريايب
َّابن علية، واحلامدان، والثوري، وعبد الوارث: وعنه َ َّ َ ، وعطاء بن السائب، )د(ُ

ْوهو من أقرانه، وليث بن أيب سليم، و   وحييى بن آدم، وأبو )٣(]مرجى بن رجاء[َ
 .اجلراح

 .ثقة، ليس به بأس: قال أمحد
 .ثقة: وقال ابن معني وأبو زرعة

 .احلديث، صدوقصالح : وقال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٢٩/٦٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٦٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .يظهر أنه تصحيف وما أثبتناه من املصدر. وعن جابر:  يف األصل)٣(



 
 

٢٤٣ 
ُّ بن السائب، أبو سعدة البرصي، ويقال)١(ُموسى )س د( .٣٦١ َ ْْ َ َ  .الواسطي: َّ
ُقتــادة عــن احلــسن عــن ســمرة فــيمن وجــد عــني : عــن ُويتبــع مالــه فهــو أحــق بــه، َ َ َْ
ِّالبي ُمن باعه، ومعاوية بن ق)٢(]عىل[ ُعَ ُ  .ةَّرََ

ْهشيمسعيد بن بشري، وشعبة، و: وعنه َ  .)د س(ُ
 . وهو ثقة،روى عنه شعبة وهشيم والناس: قال أمحد

 .ال بأس به: وقال أبو داود
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بن رسجس، حجازي)٣(موسى) ق يس ت( .٣٦٢ ِ ِ ْ َ. 
: عــن عائـــشة)ق يس ت(إســامعيل بــن أيب حكــيم، والقاســم بــن حممــد : عــن

رات املوت« ِاللهم أعني عىل سكَ َ«. 
 .)يس ت(بن أيب حبيب، ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاديزيد : وعنه

ْ بن رسوان)٤(موسى • َ. 
ْيف ترمجة موسى بن ثروان َ. 

ُّ بن سعد بن زيد بن ثابت األنصاري، املدين)٥(موسى) ق د م( .٣٦٣ ََ َ ُّ ْْ َ. 
ْعــن حفـــص بـــن عبيـــد اهللا بــن أنـــس، وخبيـــب بـــن عبــد اهللا بـــن الـــزبري، وربيعـــة،  َ ُ

                                                        
 ).٢٩/٦٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 . زيادة من املصدر)٢(
 ).٢٩/٦٧: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٢٩/٦٨: (»هتذيب الكامل« )٤(
 ).٢٩/٦٨: (»هتذيب الكامل« )٥(



 
 

٢٤٤ 
َّوسامل، وحممد بن حييى بن حب ْ، وناجية بن عبـد اهللا بـن عتبـة، ويوسـف )ق د(انَ ُ

 .بن عبد اهللا بن سالم
َّســـعيد بـــن أيب هـــالل، وعطـــاف بـــن خالـــد، وعمـــر بـــن حممـــد بـــن زيـــد : وعنـــه

ُّالعمري، ويزيد بن أيب حبيب َُ. 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ُّ بن سعد املدين)١(موسى) بخ( .٣٦٤ ََ َ  .، موىل آلل أيب بكرْ
ُّبن معن الغفاريعن أبيه، وعنه حممد  َْ ِ َ. 

 .جمهول، وأبوه جمهول: قال أبو حاتم
ّ بــن ســعيد بــن الــنعامن بــن بــسام الثغــري)٢(ُموســى) س( .٣٦٥ َ ْ ُْ َّ َّ ُّأبــو بكــر الطرســويس ، َُّ ُ َ َّ

ِّاملعروف بالدنداين  .، شيخ )٣(َّ
ِّأمحد بن حنبل، ومسلم بن إبراهيم، وأيب الوليد الطياليس:  روى عن ِ َّ]٣٢-

ٍ، وعدة]أ َِّ. 
ُّال بــأس بــه، وأبــو بــرش الــدواليب، وابــن صــاعد، وأبــو : النــسائي، وقــال: عنــهو

َعوانة اإلسفراييني، وآخرون َ. 
ُّ بن سلمة بن املحبق اهلذيل البرصي)٤(موسى) س د م( .٣٦٦ َ َّ َْ ُّ َ ُ ُ َ ََ. 

 .)س د م(عن ابن عباس

                                                        
 ).٢٩/٦٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٧٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .باملربذاين:  يف األصل)٣(
 ).٢٩/٧١: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٢٤٥ 
ْ، وأبو التياح يزيد بن محيد)س م(ابنه مثنى، وقتادة: وعنه َ  .)س د م(ُ

 .ثقة: رعةقال أبو ز
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بن سلمة بن أيب مريم املرصي)١(موسى) س( .٣٦٧ ْ ِ َ َ، موىل بني مجحََ ُ. 
َّمالك، وحممد بن عمرو بن علقمة، وهشام بن عروة، وعدة: روى عن ِ ْ ُ ََ ْ. 
ْابن أخته سعيد بن احلكم بن أيب مريم، وابن وهب، وحييى بن سـالم : وعنه َ ُ

 .البرصي، نزيل مرص
 .»الثقات«كره ابن حبان يف ذ

 .تويف سنة ثالث وستني ومائة: يقال: قال ابن يونس
ْ بن سليامن بن إسامعيل بن القاسم املنبجي)٢(موسى) س( .٣٦٨ َ ْ ْ ُِ َ. 

 .أبيه، وبقية: روى عن
 .صالح احلديث، وعمر بن سعيد بن سنان: النسائي، وقال: وعنه

 . إذا روى عن بقيةمستقيم احلديث: ، وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بــن سـليامن بــن موســى القــريش األمـوي، أبــو عمــرو الدمــشقي)٣(موســى) مـد( .٣٦٩ َ ُِّ َ ُّ ُ ُّ ُ َ ،

 .سكن بريوت
ْالقاســــم بــــن خميمــــرة: روى عــــن َ األوزاعــــي، ومعاويــــة بــــن صــــالح : وعنــــه.)مــــد(ُ

                                                        
 ).٢٩/٧٢: (»يب الكاملهتذ« )١(
  ).٢٩/٧٣: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٧٣: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢٤٦ 
ُّاحلرضمي ََ ْ. 

 ٌشيخ، ال نعلم روى عنه غري األوزاعي، قال ابن أيب: قال أبو زرعة وأبو حاتم
 .هو شيخ،وسكت أبو زرعة: أبو حاتم: فام حاله؟ فقال: فقلت هلام: حاتم
ِ بــن ســهل بــن قــادم، ويقــال)١(موســى) يس د( .٣٧٠ ْ ُّابــن موســى، أبــو عمــران الــرميل: َ ْ َّ ْ ِ ،

 .)٢(شيخ
أمحد بن صالح املرصي، وآدم بن أيب إياس، وسعيد بن منصور، : روى عن

َّونعيم بن محاد، ومجاعة َ ْ َ ُ. 
ابــن أيب حــاتم، وابـــن خزيمــة، وابــن جريــر، وأبــو عوانـــة : موعنــه مجاعــة مــنه

 .صدوق، ثقة: صدوق، وقال ابنه عبد الرمحن: اإلسفرائيني، وأبو حاتم، وقال
ْقال ابن زبر  .ثنتني وستني ومائتني: مات سنة إحدى، وقال غريه: َ

 . بن سهل بن كثري، أبو عمران الوشاء)٣(موسى .٣٧١
َّآخر من روى عن إسامعيل بن علية َ ٌ، وعنه أبو بكر الشافعي، وعدةُ َّ ِ. 

 .ضعيف: قال الدارقطني
 .ًضعيف جدا: وقال الربقاين

 .هـ٢٧٨مات سنة 

                                                        
 ).٢٩/٧٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(
 ).٨/٢٠١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٠٦: (»ميزان االعتدال «)٣(



 
 

٢٤٧ 
َ بن سيار األسواري)١(موسى .٣٧٢ ْ َّ َُ. 

َّوعنه حييى القطان، ثم تركه، وقال. عن قتادة  .ليس حديثه بيشء: َ
 .جمهول: وقال أبو حاتم

ْ بن شيبة احلرضمي املرص)٢(موسى) س مد( .٣٧٣ ِ ُّ َ ْ َ  .ُّيَ
ِّ، ويونس بن يزيد األييل)س(ِّاألوزاعي: عن ْ ْابن وهب: وعنه. )مد(َ ، )س مد(َ

 .ومل يرو عنه غريه: قال ابن يونس
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ْ بــن شــيبة، ويقــال ابـن )٣(موســى) مـد( .٣٧٤ ْأيب شــيبةَ  قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه :َ
َمن بدا أكثر من شهرين فهي أعرابي«): مد(وسلم   .، وعنه معمر فقط»ةَ
َروى عنه معمر أحاديث مناكري: قال أمحد ُ َْ)٤(. 

 :وهلم
ُّ بن شيبة بـن عمـرو بـن عبـد اهللا بـن كعـب بـن مالـك األنـصاري الـسلمي )٥(موسى .٣٧٥ َّ ِْ َ ُّ ْ َ َ

ُّاملدين َ َ. 
ْاحلميدي، والواقدي، وغريمها: وعنه. ِعمومة أبيه: عن َ ُ. 

                                                        
 .)٨/٢٠٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٠٦: (»ميزان االعتدال«و) ٨/١٤٦: (»اجلرح والتعديل« )١(
 ).٢٩/٧٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٧٨: (»هتذيب الكامل« )٣(
 . وقع بعد هذا املوضع حشو وتكرار لعبارة تأيت يف الرتمجة التالية)٤(
 ).٢٩/٧٩: (»هتذيب الكامل« )٥(



 
 

٢٤٨ 
 .أحاديثه مناكري: قال أمحد

 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم
 .ًذكره متييزا

ُّ بن صالح اهلمداين الكويف)١(موسى .٣٧٦ ُ ْ َ. 
 .ابن أيب ليىل، وعيل بن األقمر: عن
 .سهل بن عثامن، وعبد اهللا بن عمر بن حممد بن أبان بن صالح: وعنه

ُمنكر احلديث: قال أبو حاتم ُْ. 
ُّ بن طارق اليامين، أبو قرة الزبيدي)٢(موسى) س( .٣٧٧ ِ َّ َّ ُّ َُ ِ. 

َّ الثوري، وابن جريج، وموسى بن عقبة، وعدة:روى عن ِ ْ َُّ َ ُ ِّ. 
َّأمحد، وإسحاق، وإسحاق بن عبد اهللا أبو قرة الصغري، وآخرون: وعنه َّ ُ. 

 .ًكان قاضيا هلم بزبيد: ذكره أمحد فأثنى عليه وقال
ْحمله الصدق: وقال أبو حاتم ِّ. 

َّكان ممن مجع، وصن: ، وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف  َ َ َ َف، وتفقه، وذاكرَّ َ َّ َ َ 
 .]ب-٣٢[

 . بن طالب)٣(موسى .٣٧٨
 .عن أبيه عن عطاء

                                                        
 .)٨/٢٠٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٠٧: (»ميزان االعتدال«و) ٨/١٤٧: (»اجلرح والتعديل «)١(
 ).٢٩/٨٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٨/٢٠٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٠٧: (»ميزان االعتدال «)٣(



 
 

٢٤٩ 
 .هو وأبوه جمهوالن: قال األزدي

ِ بن طريف األسدي)١(موسى .٣٧٩ َ َ ِ َ. 
َأبيه، وعباية بن ربعي عن عيل قال: عن ِأنا قسيم النار«: َ ، رواه عنه األعمش، »َ
 .رويته عنه استهزاء: وقال

 .َوروى عنه آخرون
َّهو كذاب:  عياشوقال أبو بكر بن َ. 

 .ضعيف: وقال ابن معني والدارقطني
ُّوقال اجلوزجاين َ ْ  .زائغ: ُ
ًزائغ، وكان غاليا يف مجلة الكوفيني، ال أعلم يروي عنه غري : وقال ابن عدي

َاألعمش، وأنكر عليه حيث روى عنه، حتى حلف أنه روى عنه عىل االستهزاء ِ ْ ُ. 
َ أصول هلايأيت باملناكري التي ال: وقال ابن حبان ُ ُ. 

َ بن أيب الطفيل)٢(موسى .٣٨٠ َ، قولهُّ ْ َ. 
 .وعنه عمرو بن قيس املالئي

 .جمهول: قال أبو حاتم
ُّ بــن طلحــة بــن عبيــد اهللا القــريش التيمــي، أبــو عيــسى، ويقــال)٣(موســى) ع( .٣٨١ ْ َِ َّ ُّ ُ َْ ُ أبــو : َُ

ُّحممد، املدين، نزيل الكوفة َ َ. 
ن، وعــيل، ومعاويــة، أبيــه، وحكــيم بــن حــزام، وابــن عمــر، وعــثام: روى عــن

                                                        
 ).٨/٢٠٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٠٨: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٨/٢٠٦: (»لسان امليزان«، و )٤/٢٠٩: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٢٩/٨٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢٥٠ 
 .وأيب أيوب، وأيب ذر، وأيب هريرة، وعائشة، وعدة

ُابنـــاه عمـــرو وعمـــران، واحلكـــم بـــن عتيبـــة، وســـامك بـــن : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم
 .حرب، وعبد امللك بن عمري، وأبو إسحاق السبيعي

 .كان ثقة، كثري احلديث: قال الواقدي
 .ليس به بأس: وقال أمحد
ْوقال العجيل ًيارا رجال صاحلاِثقة، وكان خ: ِ ًً َ. 
يقال إنه أفضل ولد طلحة بعد حممد، وكان يسمى يف زمانـه : وقال أبو حاتم

 .املهدي
َوقال ابن خراش  .كان من أجالء املسلمني: ِ

: كـان مـن فـصحاء العـرب، مـات سـنة ثـالث وقيـل: وقال عبد امللك بن عمـري
 .أربع ومائة

َوروي أنه ولد يف حياة رسو: قال أبو القاسم ِ ُ ل اهللا صىل اهللا عليه وسلم وهـو ُ
َّسامه َ. 
ُّ بــن عـامر بــن عـامرة بــن خــريم املـري اخلريمــي، أبـو عــامر بــن أيب )١(موسـى) د( .٣٨٢ ْ َ ِّ َُ ُُّ ُُ َ ِ

ُّاهليذام الدمشقي ِّْ َ  .)٢(، شيخَ
 .سفيان بن عيينة، والوليد بن مسلم، وعدة: روى عن

                                                        
 ).٢٩/٨٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(



 
 

٢٥١ 
ْوصاء، وأبو بكر َ وابن ج،»الكنى«أبو داود، والنسائي يف : وعنه مجاعة منهم

 .بن أيب داود
ِقال ابن عـدي ْسـمعت عبـدان سـمعت أبـا داود يقـول: َ حديثـه عـن الوليـد عـن : َ

ْاألوزاعي يشبه حديث هقل، قال ِّوكان أبو داود ال حيدث عنه: َِ َ ُ. 
ُّوله غري حديث مما يعز وجوده عن الوليد وغريه، قال: قال ابن عدي ِ وكانوا : َ

ْ عامر ودحيمًجيعلونه عوضا عن هشام بن َ ُ َّ. 
 .ً حديثا أو حديثني»السنن«وروى عنه أبو داود يف 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .مات يف النصف من ذي احلجة سنة مخس ومخسني ومائتني

ْ بــن أيب عائــشة اهلمــداين، أبــو احلــسن الكــويف، مــوىل آل جعــدة )١(موســى) ع( .٣٨٣ َ ُّ ُ َ ُّ َْ َ
ُّبن هبرية املخزومي ْْ َ َ ُ. 

َّد بن جبري، وعمرو بن شـعيب، وجماهـد، ومـرة بـن رشاحيـل، سعي: روى عن ُ
َّوعدة ِ. 

 .إرسائيل، وزائدة، والسفيانان، ورشيك، وشعبة: وعنه مجاعة منهم
َكان الثوري حيسن الثناء عليه: قال حييى القطان َْ َّ ُ ُ. 

ُّوقال احلميدي عن سفيان بن عيينة ْ َ  .»الثقات«كان من : ُ
 .ثقة: وقال ابن معني

                                                        
 ).٢٩/٩٠: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٢٥٢ 
ُحيتج به؟، فقال: صالح احلديث، قال ابنه: و حاتموقال أب تب حديثه: ُ ُيكْ ُ. 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
د اهللا القــريش التيمــي يــ بــن عبــد اهللا بــن إســحاق بــن طلحــة بــن عب)١(موســى ) بــخ( .٣٨٤

ْالطلحي املدين َّ. 
ْعمــي أبيــه موســى وعائــشة، وإســحاق بــن عبــد اهللا بــن أيب طلحــة، : روى عــن َّ َ
 .بريوسعيد بن ج
 .وكيع، وأبو أسامة: وعنه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ُ بن عبد اهللا بن أيب أمية القريش املخزومي)٢(موسى) ق( .٣٨٥ ْ َ. 

َعن أخيه مصعب ْ  .وعنه حممد بن إبراهيم بن املطلب. ُ
َ بن عبد اهللا بن حسن)٣(موسى .٣٨٦ َ بن حسن العلوي]أ-٣٣[َ ََ. 

ُّ، والـــــدراوردي، ومـــــروان إبــــراهيم بـــــن عبـــــد اهللا بــــن حـــــاتم: وعنـــــه. عــــن أبيـــــه ِ ْ َ َّ
 .الطاطري، ومجاعة
 .ثقة: قال ابن معني
 .فيه نظر: وقال البخاري

                                                        
 ).٢٩/٩٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٩٣: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٨/٢٠٨: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢١١: (»ميزان االعتدال «)٣(



 
 

٢٥٣ 
رةروى عن أبيه أشياء: وقال اخلطيب ْ منكَ ُ. 

 .ُ بن عبد اهللا بن سويد املديني)١(موسى .٣٨٧
 .وعنه يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد. عن  سعيد بن أيب هند

 .ال أعرفه: قال أبو حاتم
ُّ بن عبد اهللا بن موسى اخلزاعي الطلحي، أبو طلحة البرصي)٢(موسى) س( .٣٨٨ َْ ْ َْ َُّّ ُّ َ ُ. 

ــر بــن ســليامن، والنــرض بــن كثــري، : روى عــن، )٣(شــيخ َأبيــه، وعمتــه رقيــة، وبكْ َ ُ َِّ َ
 .وغريهم
 .ال بأس به: النسائي، وقال: وعنه

 .ووثقه آخرون
ُّ بن عبد اهللا بن يزيد األنصاري ا)٤(موسى) ق تم د م( .٣٨٩ ْ ُّخلطمي الكويفَ ُ ُّ ْ َ. 

ٍأبيه، وأمه بنت حذيفة عن حذيفة، وأيب محيد الساعدي، وعدة: روى عن ِ َِّ ِّ َُّ َِّ ُ َ. 
ْابنه عمر،وإسامعيل بن أيب خالد،واألعمش، ومسعر،ومعتمر:وعنه مجاعة منهم ُ ْ ِ. 

ُّقال ابن معني والعجيل والدارقطني ْ  .ثقة: ِ
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٨/١٤٩: (»عديلاجلرح والت «)١(
 ).٢٩/٩٣: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . شيخ:  قوله)٣(
 ).٢٩/٩٤: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٢٥٤ 
 .د اهللا الطويل بن عب)١(موسى .٣٩٠

َروى عـــن أنـــس أشـــياء موضـــوعة ال حيـــل كتبهـــا إال عـــىل جهـــة : قـــال ابـــن حبـــان ُِ ْ َ ُ ِ َ
ِالتعجب ُّ َ َ. 

رة، وهو جمهول: وقال ابن عدي ْروى عن أنس أشياء منكَ ُ. 
َإسحاق بن شاهني، وحممد بن مسلمة الواسطي: روى عنه: قلت ْ َ. 
ُمحن اجلهنــــي، أبــــو  بــــن عبــــد اهللا، ويقــــال ابــــن عبــــد الــــر)٢(موســــى) ق س ت م( .٣٩١

َسلمة، ويقال  .أبو عبد اهللا، الكويف: َ
 .زيد بن وهب، وعامر الشعبي، وجماهد، ونافع، وعدة: روى عن

ْالثـــوري، وشـــعبة، وعبـــد اهللا بـــن نمـــري، وحييـــى القطـــان، : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم َ ُ
ْكان ثقة، وكذا قال أمحد وابن معني والعجيل وأبو حاتم والنسائي: وقال ِ. 

 .صالح: رعةوقال أبو ز
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بــــن عبــــد الــــرمحن بــــن زيــــاد احللبــــي األنطــــاكي، أبــــو ســــعيد )٣(موســــى) س د( .٣٩٢ َُّ ْ َ َ َ
َّالقالء َ. 
ِّبقية، وحممد بن سلمة احلراين، وأيب معاوية الرضير: روى عن، )٤(شيخ َّ َ ََ َّ. 
: ، وقـالأبو بكر بن أيب داود، وحممد بن احلسن بـن قتيبـة، وأبـو حـاتم: وعنه

                                                        
 ).٨/٢٠٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٠٩: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٩/٩٥: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٩٧: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . شيخ: له قو)٤(



 
 

٢٥٥ 
 .صدوق، وآخرون
 .ال بأس به: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُ بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن ســـعيد بـــن مـــرسوق بـــن املرزبـــان )١(موســـى) ق س ت( .٣٩٣ ْ ْ َ ََ

ُّالكندي املرسوقي، أبو عيسى الكويف ْ َ ُّ ْ  .)٢(شيخ، ِ
ٍجعفر بن عون، وزيد بن احلباب، وحييى القطان، وعدة: روى عن َِّ َّ َ ُ ْ َ. 

ُّزكريـا الـساجي، وأبـو بكـر بـن أيب داود، وابـن أيب حـاتم، : وعنه مجاعة منهم َّ
ْوابن خزيمة، وابن جرير، وموسى بن هارون احلافظ، وابن صاعد، ويعقوب بن  َ َِ

َّسفيان، وأبو حاتم الرازي َّ ُْ. 
ً ومرة.ثقة: قال النسائي َّ  .ال بأس به: َ

 .صدوق: وقال ابن أيب حاتم
 .»الثقات« وذكره ابن حبان يف

 .َ بن عبد الرمحن بن مهدي البرصي)٣(موسى .٣٩٤
أبيــه، عــن الثــوري، عــن منــصور عــن إبــراهيم عــن علقمــة عــن ابــن : روى عــن
ْكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل«: مسعود ُ«. 

                                                        
 ).٢٩/٩٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . شيخ: قوله)٢(
 ).٨/٢٠١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢١٢: (»ميزان االعتدال «)٣(



 
 

٢٥٦ 
 .ال يروى عنه من احلديث إال القليل: قال ابن عدي

ُّ بن عبد الرمحن، أبو حممد الثقفي، الصنعاين)١(موسى .٣٩٥ َُّ. 
ًدجال يضع عىل ابن جريج عن عطاء عن ابـن عبـاس كتابـا يف : قال ابن حبان َ َ َّ َ

لبي ومقاتل َالتفسري، مجعه من كالم الكَ ُ ِ ْ ُ َ َ َ. 
 .منكر احلديث: وقال ابن عدي

ُّ بــــن عبــــد العزيــــز الــــيامين العــــدين، أبــــو شــــعيب القنبــــاري)٢(موســــى) ق د ر( .٣٩٦ َ َْ َِ ْ ُّ ُّ َُ)٣( ،
ُّوالقنبــار يشء خيــرز بــه الــس َُ  ومــنهم مــن ،حملــة: قبيلــة، وقيــل: ُفن، وقيــلُْ

ُصحفه القتباري والصحيح بالنون َّ ََ)٤(. 
 .)ق د ر(روى عن احلكم بن أبان

، وبــرش بــن احلكــم النيــسابوري، )٥(إســحاق بــن أيب إرسائيــل] ب-٣٣[: وعنــه

                                                        
 .)٨/٢١٠: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢١١: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٩/١٠١ : (»هتذيب الكامل« )٢(
بـــل القنبـــار حبــــال تفتـــل مـــن ليـــف شــــجر ) ١٠/٣١٨: ( قـــال احلـــافظ ابـــن حجــــر يف هتذيبـــه)٣(

 .النارجيل
ذكر االختالف يف نسبه القنباري، وما وقع فيها مـن تـصحيف مـن زيـادات احلـافظ ابـن كثـري )٤(

 .»هتذيب الكامل«عىل 
هتــــذيب «ميـــذ مــــن زيــــادات احلـــافظ ابــــن كثـــري عــــىل ذكـــر إســــحاق بـــن أيب إرسائيــــل يف التال)٥(

 ).١٠/٣١٨: (»هتذيب التهذيب«: ، وانظر»الكامل



 
 

٢٥٧ 
، )١(، وزيـــد بـــن املبـــارك الـــصنعاين)ق د(وابنـــه عبـــد الـــرمحن بـــن بـــرش بـــن احلكـــم

ُّوحممد بن أسد اخليش ِّ ُ. 
 .ًال أرى به بأسا: قال عبد اهللا بن أمحد عن ابن معني

 .ليس به بأس: وقال النسائي
 .ربام أخطأ: ، وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

موسـى بـن عبـد العزيــز :  حممـد بـن أمحـد الـرباء عـن عــيل بـن املـديني)٢(وقـال
َمنكر احلديث، وضعفه َّ َ. 

 وقــد استقــصينا الكــالم فيــه ويف .هــو جمهــول: ِّوقــال البيهقــي وابــن اجلــوزي
حديثــه عــن احلكــم بــن أبــان عـــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس يف صــالة التـــسبيح يف 

 . أفردناه لذلك، وهللا احلمد واملنة»جزء«
َ بن عبد امللك بن عمري)٣(موسى .٣٩٧ ُ. 

َّعمر بن عيل املقدمي، وحممد بن أيب الوزير: وعنه. عن أبيه َ ُ. 
 .ضعيف: قال أبو حاتم

                                                        
، »هتــذيب الكـــامل« ذكــر زيــد بــن املبــارك يف التالميــذ مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل )١(

 ).١٠/٣١٨: (»هتذيب التهذيب«: وانظر
 . من هنا إىل آخر الرتمجة من زيادات احلافظ ابن كثري)٢(
: »لــــــسان امليــــــزان«و ) ٤/٢١٣: (»ميــــــزان االعتــــــدال«و ) ٨/١٥١: (»اجلــــــرح والتعــــــديل «)٣(

)٨/٢١١.( 



 
 

٢٥٨ 
ُّ بــن عبيــدة بــن نــشيط بــن عمــرو بــن احلــارث الربــذي، أبــو عبــد )١(موســى) ق ت( .٣٩٨ َ َ َ َُّ ِْ َ

ُّالعزيز املدين ِ َ َ. 
هـذا أكـرب مـن أخيـه بثامنـني سـنة، قالـه ابـن حممـد أخو عبد اهللا وحممد، وكـان 

ُكان عبد اهللا أكرب من أخيه موسـى بثامنـني سـنة، ينـسبون : ماكوال، وقال احلازمي
 . الوالءإىل اليمن، والناس ينسبوهنم إىل

َإيــاس بــن ســلمة بــن األكــوع، وأيب حــازم، وحممــد بــن املنكــدر، : روى عــن ْ َ
 .ونافع، ومجاعة

ــار بــن عبــد اهللا، وجعفــر بــن عــون، وزيــد بــن : وعنــه مجاعــة مــنهم ْابــن أخيــه بكَّ ََ
ُّاحلبـــاب، والثـــوري، وشـــعبة، وابـــن املبـــارك، وعبـــد اهللا بـــن نمـــري، والـــدراوردي،  َ ُّْ َ ْ ََّ ُ

 .ووكيع
ِكان بمكة فلم نأته، وكنا نتقي حديثه تلك األيام: القطانقال حييى  ْ َ. 
 .مل يرضه حييى: وقال الفالس

ُّوقال اجلوزجاين ْ فـإن شـعبة : قلـت لـه.ال حيل عندي الرواية عنه: عن أمحد: ُ
 .لو بان لشعبة ما بان لغريه ما روى عنه: روى عنه؟ فقال
 .قال أمحد منكر احلديث: وقال البخاري
 .ليس حديثه عندي بيشء:  قال أمحد:وقال األثرم

 .كان ال حيفظ احلديث: وقال أبو طالب عنه
                                                        

 ).٢٩/١٠٤: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٢٥٩ 
ًال يشتغل به، وذلك أنه يروي عـن عبـد اهللا بـن دينـار شـيئا ال : وقال صالح عنه َ ْ ُ

 .يرويه الناس
 .ارضب عىل حديثه: قال أيب: وقال عبد اهللا

ولكنـه مل يكن بـه بـأس، : سمعت أمحد بن حنبل يقول: وقال عباس الدوري
عـن عبـد اهللا بـن دينـار عـن ابـن عمـر عـن النبـي صـىل اهللا : حدث بأحاديـث منكـرة

 . وأشباه هذا»الكايل بالكايل«عليه وسلم يف 
تـب حديثـه، ومل أخـرج : سمعت أمحد يقول: وقال أمحد بن أيب حييى ِّال يكْ َ ُ ُ َُ
 .ًعنه شيئا، وحديثه منكر

ن عبـد اهللا بـن دينـار لـيس بالكـذوب ولكنـه روى عـ: وسمعت ابن معـني يقـول
 .أحاديث مناكري

ُّال حيتج بحديثه: وقال عباس عن ابن معني َ ْ ُ. 
ضـــعيف لروايتـــه عـــن عبـــد اهللا بـــن دينـــار أحاديـــث : وقـــال غـــريه عـــن ابـــن معـــني

 .مناكري، إال أنه يكتب من حديثه الرقاق
 .ليس بيشء: وقال أبو يعىل عن ابن معني

ِّضعيف، حيدث بأ: وقال عيل بن املديني َ  .حاديث مناكريُ
 .ليس بقوي احلديث: وقال أبو زرعة
 .منكر احلديث: وقال أبو حاتم
 .أحاديثه مستوية إال أحاديثه عن عبد اهللا بن دينار: وقال أبو داود



 
 

٢٦٠ 
 .ليس بيشء: وسمعت أمحد غري مرة يقول

َّيضعف: وقال الرتمذي َُ. 
َّضعيف، وقال مرة: وقال النسائي  .ليس بثقة: َ

 .ًكان ثقة، كثري احلديث، وليس بحجة: وقال حممد بن سعد
ً احلــديث جــدا، ومــن النــاس مــن ال صــدوق، ضــعيف: وقــال يعقــوب بــن شــيبة

تب حديثه لوهائه وضعفه، وكثرة اختالطه، وكان من أهل الصدقي َكْ َ  .]أ-٣٤[ُ
ِّالضعف عىل رواياته بني: وقال ابن عدي  .مرتوك: وقال عيل بن اجلنيد. َ
 .ضعيف: وقال الدارقطني

 .ت سنة ثنتني، وقيل ثالث ومخسني ومائةما
ْ بن عثامن احلرضمي)١(موسى .٣٩٩ َ ْ ُ. 
َّعبــاد بـــن يعقـــوب : وعنـــه. تيبـــة، وأيب إســـحاق، واألعمــشُاحلكـــم بــن ع: عــن َ

َالرواجني، وغريه َّ. 
 .ليس بيشء: قال ابن معني
 .مرتوك: وقال أبو حاتم
 .حديثه ليس باملحفوظ: وقال ابن عدي

                                                        
 ).٨/٢١٢: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢١١: (»ميزان االعتدال «)١(



 
 

٢٦١ 
ــــان، املــــدين، وقيــــل بــــن أيب)١(موســــى) ق س د خــــت( .٤٠٠ ُّ عــــثامن التب َ ََّ َّ ُّالكــــويف، : ُْ ُ

ْمــوىل املغــرية بــن شــعبة، واســم أيب عــثامن عمــران ِ ْ ُ ْ مهــا : ســعد، وقيــل:  وقيــل،ُ
 .اثنان
، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبري، وعبد الرمحن )س خت(أبيه: روى عن

ُبن هرمز األعرج، وأيب حييى املكي ْ  .، وأم ظبيان)ق س د عخ(ُ
ْ، ومالك بن مغول، وأبو الزناد)ق س د عخ(الثوري، وشعبة: وعنه  .)س خت(ِ

 .كويف شيخ: قال أبو حاتم
ْكان مؤذنا، ونعم الشيخ كان، سمع إبراهيم: قال سفيان ِ ً. 

 .»الثقات« وذكره ابن حبان يف 
ُّبــن عقبــة بــن أيب عيــاش القــريش األســدي املطــريف، أبــو حممــد  )٢(موســى) ع( .٤٠١ َ َ َ َّْ ِ ُّ َ َُ ُّ ُ ْ

َاملـد مـوىل زوجـة الـزبري أم خالـد بنـت خالــد : ، مـوىل آل الـزبري، ويقـالُّينَ
 .ًبن سعيد بن العاص، أدرك أنسا، وسهل بن سعد، وابن عمر

، واألعرج، وعروة، وعكرمة، وكريـب، سامل، وعبد اهللا بن دينار: وروى عن
ْوالزهري، ونافع، وأيب إسحاق، وأيب الـزبري، وأيب سـلمة، وأم خالـد بنـت خالـد  ُّ

 .ن سعيد بن العاص وهلا صحبة، ومجاعةب
راهيم، وإســامعيل بــن جعفــر، : وعنــه مجاعــة مــنهم ابــن أخيــه إســامعيل بــن إبــ

ْوالسفيانان، وشعبة، وابن املبارك، والدراوردي، وابن جريج، ومالـك ُ ُّ ََ ْ حييـى و ،َّ
                                                        

 ).٢٩/١١٤: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/١١٥: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٢٦٢ 
 .بن سعيد األنصاري

 .كان ثقة كثري احلديث: قال حممد بن سعد
مغـازي الرجـل الـصالح موسـى بـن عقبـة فإنـه ثقـة، عليكم ب: وكان مالك يقول

 .فإهنا أصح املغازي، ومل يكن يذكر غريه
ًمن كان يف مغـازي موسـى بـن عقبـة قـد شـهد بـدرا فقـد : ويف رواية عن مالك ْ َ

 .ًشهد بدرا، ومن مل يكن يف كتابه قد شهدها فلم يشهدها
ِّكتابه عن الزهري من أصح هذه الكتب: وقال ابن معني َ ْ ُّ. 

ْال أمحــد وابــن معــني والعجــيل وأبــو حــاتم والنــسائيوقــ : ثقــة، زاد أبــو حــاتم: ِ
 .يف روايته عن نافع يشء: ثقة، كانوا يقولون: ًصالح، وقال ابن معني أيضا

َّوقال املفضل عنه َ َّيضعف موسى بن عقبة بعض التضعيف: ُ َُ. 
كــــان لــــه وألخويــــه حممــــد وإبــــراهيم حلقــــة، وكــــانوا فقهــــاء : وقــــال الواقــــدي

 .دثني، فكان موسى يفتيحم
ٌكان هلم هيئة وعلم: وقال مصعب الزبريي ْ ِ. 

 .ًأقدمهم حممد، ثم إبراهيم، ثم موسى، وكان موسى أكثرهم حديثا: وقال ابن معني
ســنة ثنتــني : مــات ســنة إحــدى وأربعــني ومائــة، وقــال غــريه: قــال حييــى القطــان

 .وأربعني ومائة
َ بــــن أيب علقمــــة عبــــد اهللا بــــ)١(موســــى) ت( .٤٠٢ ْ ْن حممــــد بــــن عبــــد اهللا بــــن أيب فــــروة َ َ

ُّالفروي املدين َْ َ ُّ َ. 
                                                        

 ).٢٩/١٢٢: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٢٦٣ 
ْمالك، وهشام بن سعد، وعنه ابنه هارون: روى عن َ. 

ُّبــن عــيل بــن ربــاح اللخمــي، أبــو عبــد الــرمحن املــرصي )١(ُموســى) ٤ م بــخ( .٤٠٣ ُْ ِ ُِّ َْ َّ َِّ ،
 .)٢(وكان أمري مرص للمنصور ست سنني وشهرين

ْأبيــــه، والزهــــري، وحممــــد بــــ: روى عــــن ِن املنكــــدر، ويزيــــد بــــن أيب حبيــــب، ُّ ْ ُ
 .وغريهم

ُأسـامة بـن زيـد الليثـي، وهـو أكـرب منـه، وزيـد بـن احلبـاب، : وعنه مجاعـة مـنهم
ْوابن املبارك، وابن وهب، وأبو نعيم، والليث، ووكيع َ ُ. 

 .كان ثقة إن شاء اهللا: قال حممد بن سعد
ُّوالعجيل والنسائي]ب-٣٤[وقال أمحد وابن معني  ُّ ْ  .ثقة: ِ

ًكــان رجــال صــاحلا يــتقن حديثــه، ال يزيــد وال يــنقص، صــالح : وقــال أبــو حــاتم ً
 .احلديث، وكان من ثقات املرصيني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ولــد بإفريقيــة ســنة تــسعني، ومــات باإلســكندرية ســنة ثــالث : قــال ابــن يــونس

 .وستني ومائة
 بــن أميــة  بــن عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد بــن العــاص)٣(موســى) ت( .٤٠٤

ُّالقريش األموي املكي َ ُّ ُ ُّ ُ. 
                                                        

 ).٢٩/١٢٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 .وما أثبتناه من املصدر. سنتني وشهرين:  يف األصل)٢(
 ).٢٩/١٢٥: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢٦٤ 
ِّروى حديثه عامر بن أيب عامر اخلزاز عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده،  َ ََّ

َما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن«: عن النبي صىل اهللا عليه وسلم َ ٍَ َ ً ٌ ََ«. 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ُّ بن عمري التميمي العنربي)١(موسى) س( .٤٠٥ َ ُْ َُّّ ُّ الكويفَ ُ. 
ْاحلكــم، والــشعبي، وعبيــد اهللا بــن قــيس، وعلقمــة بــن وائــل عــن أبيــه يف : عــن َ َّ َ

 .وضع اليمني عىل الشامل
ُحفــص بــن غيــاث، وابــن املبــارك، وعبيــد اهللا بــن موســى، وأبــو نعــيم، : وعنــه َ ُ
 .ووكيع

ْقال ابن معني وأبو حاتم وحممد بن عبد اهللا بن نمري واخلطيب َ  .ثقة: ُ
 .ال بأس به: رعةوقال أبو ز

 :وهلم
ْ بــن عمــري القــريش، أبــو هــارون الكــويف، األعمــى)٢(موســى .٤٠٦ َُ ُّ ُّ ُ ْ َ، مــوىل آل جعــدة َ ْ َ

ُبن هبرية املخزومي، سكن بغداد ْ َ ُ. 
ْجعفر الصادق، واحلكم، والشعبي، والزهـري، ومكحـول، وأيب : يروي عن ُّ ِّ ْ ََّّ

 .ِّجعفر الباقر، وأيب الزناد، وغريهم
َّعباد بن يعقوب، وعيل بن أيب طالب البزاز، وحممد بن : وعنه مجاعة منهم َ ََ ْ َ َِّّ
 .َّعيسى بن الطباع

                                                        
 ).٢٩/١٢٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/١٢٨: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٢٦٥ 
 .ليس بيشء: قال عباس عن ابن معني

 .ضعيف: وقال حممد بن عبد اهللا بن نمري وأبو زرعة والدارقطني
َّذاهب احلديث، كذاب: وقال أبو حاتم َ. 
 .ليس بثقة: وقال النسائي
 .لثقات ما ليس من حديث األثباتيروي عن ا: )١(وقال ابن حبان
 .عامة ما يرويه ال يتابعه عليه الثقات: )٢(وقال ابن عدي

َّ بن عمري األنصاري)٣(وموسى .٤٠٧ ُْ َ ْ َ. 
ْوعنه أبو اجلحاف داود بن أيب عوف. عن أبيه ََّ َ. 

ُّ بن عيسى الليثي الكويف القارئ)٤(موسى) م( .٤٠٨ ُ ُّ ْ َّ َّاخلياط ِ َ. 
َّزائدة، ومفضل بن ي: روى عن َ ُ  .ونسِ
َإسحاق بن راهويه، وحممد بن عبد اهللا بن نمري: وعنه ُ. 

كان ثقـة، تـويف سـنة ثـالث وثامنـني ومائـة، : قال حممد بن عبد اهللا احلرضمي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
، والنقـــل عــــن ابـــن حبــــان مـــن زيــــادات احلـــافظ ابــــن كثـــري عــــىل )٢/٢٣٨: (»املجـــروحني «)١(

 .»الكاملهتذيب «
هتــذيب «والنقــل عــن ابــن عــدي مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل ) ٦/٣٤٠: (»الكامــل «)٢(

 .»الكامل
 ).٢٩/١٣٠: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٢٩/١٣٠: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٢٦٦ 
 . بن عيسى البغدادي)١(موسى .٤٠٩

ِّإذا بكـــى اليتـــيم وقعـــت دموعـــه يف كـــف «: روى عـــن يزيـــد بـــن هـــارون حديثـــه َ
َّهو املتهم به: احلافظ أبو بكر اخلطيب، قال »الرمحن ُ. 
 .، شامي بن عيسى)٢(موسى .٤١٠

ُعن عطاء اخلراساين، ال يعرف َُ. 
َ بـــن أيب عيــسى ميــرسة احلنـــاط)٣(موســى) ق د م خــت( .٤١١ ْ َ ْ ُّالغفــاري، أبــو هـــارون  )٤(ِ َ ِ

ُّاملدين َ  .)٥(، أخو عيسى احلناطَ
 .أيب جعفر الباقر، وموسى بن  أنس، ونافع، وغريهم: روى عن
ْحفــص بــن ميــرسة، وســفيان بــن عيينــة، وعبــد العزيــز بــن عبــد الــصمد، : وعنــه َ

 .والليث، وحييى القطان
 .ثقة: قال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بن الفضل الربعي البرصي)٦(موسى) ق( .٤١٢ َ َْ ُّ َّ ْ َ. 
ْأيوب بن عتبة، وشعبة، ومطر بن محران: عن ُ ْ ُ. 

                                                        
 ).٨/٢١٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢١٦: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٨/٢١٤: (»نلسان امليزا«و ) ٤/٢١٦: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٢٩/١٣٢: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .وما أثبتناه من املصدر. اخلياط:  يف األصل)٤(
 .وما أثبتناه من املصدر. اخلياط:  يف األصل)٥(
 ).٢٩/١٣٣: (»هتذيب الكامل« )٦(



 
 

٢٦٧ 
ُســـويد بـــن ســـعيد، وعمـــر بـــن : وعنـــه َ َّشـــبة، وحممـــد بـــن ســـليامن بـــن حممـــد َُ َ
ُّالياممي َ. 
ُّ بن قاسم التغلبي الكويف)١(موسى .٤١٣ ِ ْ َّ. 

َروى عن ليىل الغفارية  ً حديثا يف فضل عيل منكرا-وزعم أهنا صحابية-ِ ً. 
ُال يتابع عليه، قلت: قال البخاري عبد السالم بن صالح ]أ-٣٥[ويف إسناده : ُ

 .أبو الصلت اهلروي، أحد الكذابني
ُّ بن قريش بن نافع التميمي البخاري)٢(موسى )م( .٤١٤ ُ ُّ ْ ْ َِ َّ ُ. 

 .وعنه مسلم. َعن إسحاق بن بكر، وحييى بن صالح
َّ بــــن قــــيس احلــــرضمي، أبــــو حممــــد الكــــويف الفــــراء، يلقــــب )٣(موســــى) ص د( .٤١٥ َ َُ َّ ُّ َْ ُّ َ ْ َ

ّعصفور اجلنة َ ُ ْ ُ. 
ْســــلمة بــــن كهيــــل، وحممــــد بــــن عجــــالن، ومــــسلم بــــن إبــــراهيم، : روى عــــن ْ ََ ُ

 .هموغري
َعبيد اهللا بن موسى، وأبو نعيم، ووكيع، وأبو معاوية، وآخرون: وعنه ُ. 

 .ًال أعلم إال خريا: قال أمحد
 .ثقة: وقال ابن معني

                                                        
 ).٨/٢١٥: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢١٧: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٩/١٣٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/١٣٤: (»ذيب الكاملهت« )٣(



 
 

٢٦٨ 
 .ال بأس به: وقال أبو حاتم
 .ًكان مرضيا: وقال أبو نعيم
ُّوقال العقييل ْ ْكان من الغالة يف الرفض، وروى أحاديث رديئة بواطيل: )١(َُ َّ. 

ُّ بــن أيب كثــري األنــصاري، مــوالهم، ويقــال)٢(ســىمو) س بــخ( .٤١٦ ْ ُّاهلمــداين، أبـــو : َ ْ َ
َّالصباح الكويف، ويقال الواسطي، املعروف بموسى الكبري َّ. 

ْخــرشم بـن مجيــل، وزيـد بــن وهـب، وســامل، وسـعيد بــن املــسيب، : روى عـن َ َ َْ َ
 .»نزول آية احلجاب«عن عائشة يف )س بخ(وجماهد 
ْبة، ومسعر، وهشيم وآخرونُّالثوري، ورشيك، وشع: وعنه َ ُ. 

كـــان ممـــن وفـــد عـــىل عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز فكلمـــه يف : قــال حممـــد بـــن ســـعد
 .اإلرجاء، وكان ثقة يف احلديث

 .ًكان مرجئا: وقال حييى القطان وغري واحد
 .مرجئ: وقال ابن معني ويعقوب بن سفيان

 .كان يرى القدر: وقال أبو زرعة والبخاري
ُيكتب حديثه، وال حيتج به: ًدق، وقال أيضاحمله الص: وقال أبو حاتم ُ. 
َّوقال ابن عامر  .كان من رؤساء املرجئة: َ

                                                        
هتـذيب «والنقل عن العقييل مـن زيـادات احلـافظ ابـن كثـري عـىل ) ٤/١٦٤: (له» الضعفاء «)١(

 .»الكامل
 ).٢٩/١٣٥: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٢٦٩ 
ْوقــال ســفيان بــن عيينــة عــن مــسعر ِ ْ َ الكــالم يف القــدر أبــو جــاد : ســمعته يقــول: ُ

ْالزندقة َّ. 
ْ بن كردم)١(موسى) ق( .٤١٧ َ. 

سألت رسول اهللا صىل اهللا : عن حممد بن قيس عن أيب بردة، عن أيب موسى
 وعنه نرص بن ،»إذا عاين«: متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال«: ه وسلمعلي

َّمحاد الوراق َ َّ َ. 
 .ليس بذاك: قال األزدي

ُّ بـــن حممـــد بــــن إبـــراهيم بـــن احلــــارث القـــريش التيمـــي، أبــــو )٢(موســـى) ق ت( .٤١٨ ْ َّ ُّ ُ
ُّحممد املدين َ َ. 

، وعقبـة بـن )ق(زياد بن عبد اهللا بـن عالثـة: وعنه. وغريه)ق ت(روى عن أبيه 
 .وآخرون)ق ت(خالد 

ًوقال مرة. ضعيف: قال ابن معني َّ َّوقال مرة. ليس بيشء: َ ُال يكتب حديثه: َ ُ. 
 .يف حديثه مناكري: وقال البخاري
ِّبلغني عن أمحد أنه كان يضعفه: وقال أبو داود ُ ََ ِ َ َ. 
ُال يكتب حديثه: وقال أبو داود ُ. 

ُّوقال اجلوزجاين ْ  .منكر: ُ

                                                        
 ).٢٩/١٣٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/١٣٩: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٢٧٠ 
 .منكر احلديث: ةوقال أبو زرع
 .ضعيف، منكر احلديث: وقال أبو حاتم

ًكان فقيها حمدثا: وقال الواقدي ويعقوب بن شيبة ًِّ َ ُ. 
 . أحاديث منكرة)١(وأورد له ابن عدي
 .مرتوك: )٢(وقال الدارقطني

 :وهلم
ُّ بن حممد بن إبراهيم اهلذيل، حجازي)٣(موسى .٤١٩ ُّ ُ. 
ْبـد اهللا بـن أيب اجلهـمإياس بن سـلمة بـن األكـوع، وأيب بكـر بـن ع: عن وعنـه . َ
 .الواقدي

ُّقال العقييل ْ  .ال يتابع عىل حديثه: )٤(َُ
 .ًذكر متييزا

َّجيان بن حممد بن )٥(موسى .٤٢٠  .نسب إىل جدهُ، وقد ي البرصيَ
ْروى عن سلم بن قتيبة وغريه  .أبو يعىل املوصيل: وعنه. َ

                                                        
 .»هتذيب الكامل«بن كثري عىل ، والنقل عنه من زيادات احلافظ ا)٦/٣٤٣: (»الكامل «)١(
والنقل عن الدارقطني من زيادات احلافظ ابن كثري عـىل ) ١٠/٣٦٨: (»التهذيبهتذيب « )٢(

 .»هتذيب الكامل«
 ).٢٩/١٤٢: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٤/١٦٩: (له» الضعفاء «)٤(
 ).٨/٢٢٠: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٢١: (»ميزان االعتدال «)٥(



 
 

٢٧١ 
 .ضعيف، وترك حديثه: قال أبو زرعة

ُّأبو طاهر املقديس البلقاوي بن حممد بن عطاء، )١(موسى .٤٢١ َْ ْ َ. 
ِمالك، ورشيك، وأيب املليح: روى عن َ. 
ُّبكر بن سهل الدمياطي، وعثامن بن سعيد الدارمي: وعنه ِّ َ. 

 .ليس بثقة: كان يكذب، وقال النسائي: وأبو زرعة]ب-٣٥[قال أبو حاتم 
ْوقال العقييل ِّحيدث عن الثقات بالبواطيل واملوضوعات: َُ َ ُ. 

 .كان يضع احلديث عىل الثقات، ال حتل الرواية عنه: حبانوقال ابن 
 .منكر احلديث، يرسق احلديث: وقال ابن عدي
 . ضعيف: وقال الدارقطني

ُّ بن حممد، أبو عمران الشطوي)٢(موسى .٤٢٢ َ َّ. 
 .عن أيب بكر بن عياش

 .ضعيف: قال الدارقطني
ْ بن أيب املختار العبيس)٣(موسى)أ( .٤٢٣  .، والد عبيد اهللا بن موسىَ

 .يوسف بن صهيب: عن هالل العبيس، وعنه
َّوثقه ابن حبان ِ َّ. 

                                                        
 ).٨/٢١٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢١٩: (»لميزان االعتدا «)١(
 ).٤/٢٢٠: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٢٠: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٢/٢٩٢: (»تعجيل املنفعة«و ) ٣/١٧٣٩: (»التذكرة«و ) ٤٢٦ص: (»اإلكامل «)٣(



 
 

٢٧٢ 
 . بن حممد، أبو حممد الشامي)١(موسى) س( .٤٢٤

ْعن ميمون بن األصبغ َْ ًوعنه النسائي حديثا واحدا. َ ً. 
َّ بن حممد، أبو هارون البكاء)٢(موسى .٤٢٥ َ. 

 .عن الليث وغريه
 .ضعيف: قال أمحد

َليس هو ممن ينبغي أن حي: وقال ابن معني  .َّدث عنهُ
ِّأنا ال أحدث عنه: وقال أبو زرعة َ ُ. 
 .حمله الصدق: وقال أبو حاتم

َّ بن مروان البغدادي، أبو عمران التامر)٣(موسى) ق س د( .٤٢٦ ْ ْ َِ ُّ َّسكن الرقة ،َْ َ. 
ِّبقيــة، ومــروان الفــزاري، والوليــد بــن مــسلم، وأيب معاويــة : روى عــن، )٤(شــيخ َ َ

 .َّالرضير، ومجاعة
َأمحــد بــن ســليامن الرهــاوي، وبقــي بــن خملــد، وجعفــر : وعنــه مجاعــة مــنهم َْ َ ُّ ُّْ ُ

َّالفريايب، وأبو حاتم الرازي ُّْ ِ. 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٢٩/١٤٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٢١٨: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٢٠: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٢٩/١٤٣: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٤(



 
 

٢٧٣ 
 .ست وأربعني ومائتني: مات سنة أربعني، وقيل

ُّ بن مسعود، أبو حذيفة النهدي البرصي)١(موسى) ق ت د خ( .٤٢٧ ُّ ُْ َّ ْ ْ ََ. 
ْروى عن إبراهيم بن طهامن،، )٢(شيخ رمـة بـن عـامر، َ َّ وزائـدة، والثـوري، وعكْ َ ِ ِ
 .وعدة

ُّأبو مسلم الكجي، واحلسن بن عرفة، وأبو خيثمة، وعبد : وعنه مجاعة منهم ِّ
ْبن محيد، وحممد بن املثنى، والذهيل، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بن شيبة،  َْ ْ ُُّ ُّ َ ُ

 .وأبو حاتم
 .هو من أهل الصدق: قال أمحد

ًإن بنـدارا يقـع فيـه، فقـال: ن أهـل الكـذب فقيـل لـهمل يكـن مـ: وقال ابـن معـني ْ ُ :
 . خري من بندار ومن ملء األرض منه)٣(]هو[

ْهــو مثـل عبـد الــرزاق وقبيـصة وعبيــد اهللا بـن موســى يف : ًوقـال ابـن معــني أيـضا َ ُ ِ َ
 .الثوري

َّكــأن ســـفيان الـــذي يــروي عنـــه أبـــو : ســمعت أمحـــد يقـــول: وقــال اجلوزجـــاين
 .ي عنه الناسحذيفة ليس سفيان الذي يرو

قبيــصة أثبـت يف ســفيان، أبــو حذيفــة شــبه ال : وقـال عبــد اهللا ســمعت أيب يقــول
 .ًيشء، وقد كتبت عنهام مجيعا

                                                        
 ).٢٩/١٤٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(
 . ما بني املعقوفتني زيادة من املصدر ليست يف األصل)٣(



 
 

٢٧٤ 
ِال حيتج به من يبرص احلديث: وقال الفالس ْ ُ ْ َ)١(. 

 .ال أحتج به: وقال ابن خزيمة
 .)٢(ليس بالقوي عندهم: وقال أبو أمحد واحلاكم

 . ثم تركتههو ضعيف كتبت عنه: وقال بندار
 .ثقة صدوق: وقال العجيل

ِّصـــدوق معـــروف بـــالثوري، يـــروي عنـــه : وقـــال أبـــو حـــاتم  عـــرش ألـــف بـــضعةَّ
ِّحـــــديث، ويف بعـــــضها يشء، وكـــــان يـــــصحف، ويف كتابـــــه وكتـــــاب مؤمـــــل بـــــن  َ ُ

 .ُّإسامعيل خطأ كثري، وأبو حذيفة أقلهام خطأ
َّيضعف يف احلديث: وقال الرتمذي َُ. 

َّخيطـئ، وقيـل إن سـفيان تـزوج أمـه ملـا : ، وقال»تالثقا«وذكره ابن حبان يف  ُ
 .قدم البرصة

 .مات سنة عرشين ومائتني: قال البخاري
 .سنة إحدى وعرشين عن ثالث وتسعني سنة: وقال غريه

ُ بن مسلم بن رومان)٣(موسى) د( .٤٢٨ ْ ِّ،  وقـد ينـسب إىل جـده، ويقـالُ َ صـالح بـن : ُ
مــن «زبري عــن جــابر مــسلم بــن رومــان وصــوابه أبــو داود، روى عــن أيب الــ

                                                        
 .ال حيدث عنه من يبرص احلديث): ١٠/٣٣٠: (»هذيبهتذيب الت« الذي يف )١(
 النقــل عـــن الفـــالس وابـــن خزيمــة وأيب أمحـــد احلـــاكم مـــن زيــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري عـــىل )٢(

 ).١٠/٣٣٠: (»هتذيب التهذيب«: ، وانظر»هتذيب الكامل«
 ).٢٩/١٤٩: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢٧٥ 
ًأعطى يف صداق امرأة ملء كفه مترا أو سويقا فقد اسـتحل ً ِّ َِ َ ََ ِ َ ، وعنـه يزيـد »ْ

 .»الثقات«بن هارون، ذكره ابن حبان يف 
ْ بن مسلم بن أيب مسلم)١(موسى) بخ( .٤٢٩  .، موىل بنت قارظ، حجازيُ

 .أسامة بن زيد الليثي]أ-٣٦[وعنه . عن أيب هريرة
 .»تالثقا«ذكره ابن حبان يف 

 . بن مسلم بن وردان)٢(موسى .٤٣٠
 .ضعيف:  عن إسحاق بن منصور عن ابن معنيقال أبو حاتم

ُّ بــن مــسلم احلزامــي، ويقــال الــشيباين، أبــو عيــسى الكــويف )٣(موســى) ق ص د( .٤٣١ ُ َُّّ ْ ُّ ْ ُِ
َّالطحان، املعروف بموسى الصغري َّ. 

راهيم التيمــي، والنخعــي، وســلمة بــن كهيــل، وعبــ: روى عــن ْإبــ َ ُْ ِّ َِّ َّ د الــرمحن بــن َّ
 .سابط، وعكرمة

أبـــو أســـامة، والثـــوري، ورشيـــك، ومـــروان الفـــزاري، وحييـــى القطـــان، : وعنـــه
 .وآخرون

 .ًما أرى به بأسا: قال أمحد
 .ثقة: وقال ابن معني

                                                        
 ).٢٩/١٥١: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/١٥٨: (»اجلرح والتعديل «)٢(
 ).٢٩/١٥٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢٧٦ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َيقال مات خلف املقام وهو ساجد: قال أبو حاتم ْ َ. 
َ بــن املــسيب الثق)١(موســى) ق س عـخ( .٤٣٢ َّ َّ َ ُّفــي، أبـو جعفــر الكــويف البــزازُ ُ : ، ويقــالُّ

 .َّموسى بن السائب
ْأبيـــه، وإبـــراهيم التيمـــي، وســـامل بـــن أيب اجلعـــد: روى عـــن َْ ِّ ْ، وشـــهر بـــن )عـــخ(َّ َ
 .حوشب
ِالثوري، واألعمـش وهـو مـن أقرانـه، وحممـد بـن عجـالن، ومعتمـر بـن : وعنه ُ ْ َُّ

 .سليامن، وآخرون
 .ًما أعلم إال خريا: قال أمحد

 .صالح: ابن معني وأبو حاتموقال 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .ضعيف: )٢(وقال األزدي
َ بن مطري)٣(موسى .٤٣٣ ُ. 

 .وعنه أبو داود الطياليس وآخرون. عن أيب هريرة وعائشة: عن أبيه

                                                        
 ).٢٩/١٥٣: (»هتذيب الكامل« )١(
والنقــل عــن األزدي مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل ) ١٠/٣٧٣: (»هتــذيب التهــذيب« )٢(

 .»هتذيب الكامل«
 ).٨/٢٢١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٢٣: (»ميزان االعتدال «)٣(



 
 

٢٧٧ 
 .َّكذاب: قال ابن معني

ذاهـــب : مـــرتوك، زاد أبــو حــاتم: وقــال أبــو حــاتم والنـــسائي وعــيل بــن اجلعــد
 .ضعيف ال يكتب حديثه: بو زرعةاحلديث، وقال أ
ْوقال السعدي ترك الناس : غري مقنع، وقال عبد الرمحن بن احلكم بن بشري: َّ

 .حديثه
ُصاحب عجائب ومناكري ال يشك سامعها أهنا موضوعة: وقال ابن حبان ََّ ُ. 

ُوعامـــة مـــا يرويـــه ال يتابعـــه : وقـــد أورد لـــه ابـــن عـــدي أحاديـــث منـــاكري ثـــم قـــال ُِ َ
 .الثقات عليه

 .ضعيف: وقال الدارقطني
َّ بن املغرية الزقاق)١(موسى .٤٣٤ َّ. 

نـــــرص بـــــن عـــــيل :  وعنـــــه. موســـــى رفاعـــــة الـــــصفار عـــــن ابـــــن عبـــــاسعـــــن أيب
َاجلهضمي، وحممد بن موسى اخلريبي ُّ َُ َْ. 

 .جمهول: قال أبو حاتم
َّ بن منصور بن هشام اللخمي)٢(موسى .٤٣٥ َِ ْ َّْ. 

 .وعنه ابن وهب. عن أبيه

                                                        
 ).٨/٢٢٣: (»امليزانلسان «و ) ٤/٢٢٤: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢/٢٢٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٢٤: (»ميزان االعتدال «)٢(



 
 

٢٧٨ 
ْمنكر احل: قال ابن يونس  .ديثُ

ُّ بن أيب موسى األشعري)١(موسى) ق ت( .٤٣٦ َ ْ َ. 
 .أبيه، وابن عباس: عن
ُّأسيد بن أيب أسيد، ومقاتل بن بشري العجيل: وعنه ْ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
َ بن ميرسة الدييل، موالهم، أبو عروة املدين)٢(موسى) كن د بخ( .٤٣٧ ُْ ْ ْ َُّ ِّ. 

ُسعيد املقربي، وسعيد بن أ: روى عن ْ ْ، وطلحة بن عبيد اهللا )كن د بخ(ٍيب هندَ َ ُ
رم ِبن كريز، وعكْ ْ ِ ِة، ونعيم املجمر، وأيب مرةَ ْ ْ َُ  .موىل عقيل )٣(ُ

ْابـن أختـه ثـور بــن زيـد، ومالـك، وموسـى بــن عبيـدة، وأبـو أويـس، وأبــو : وعنـه َ ُْ َ
َبكر بن أيب سربة ْ َ. 

 .ثقة:  قال ابن معني والنسائي
 .ال بأس به: وقال أبو حاتم

 .»الثقات« ابن حبان يف وذكره

                                                        
 ).٢٩/١٥٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/١٥٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
  .خطأ، وما أثبتناه من املصدر. بزة:  يف األصل)٣(



 
 

٢٧٩ 
 :وهلم
ُّ بن ميرسة العبدي، برصي)١(موسى .٤٣٨ َ ُّ ْ َْ َ ْ َ. 
 .أنس، ومالك بن دينار: عن
 .الربيع بن بدر، وسعيد بن أيب كعب العبدي، والقاسم بن مجاز احلنفي: وعنه
 .ً متييزاذكر
ْ بن ميمون بن موسى بن عبد الرمحن املرإي)٢(موسى .٤٣٩ َ. 

َّوعنه عثامن بن خر. عن أبيه  .اذَزُ
أدركتــه بالبــرصة وهــو شــيخ لــيس باملــشهور، وقــال موســى بــن : قــال أبــو حــاتم
َرأيته، وهو رجل منوي قدري: هارون احلافظ َ. 

ًال أعلــــم أحــــدا حــــدثنا عنــــه، وال أعــــرف لــــه حــــديثا فــــأذكره، : قــــال ابــــن عــــدي ً
 .واملعروف أبوه

َ بـــن نـــافع األســـدي، ويقـــال)٣(موســـى) س م خ( .٤٤٠ ُّاهلـــذيل، أبـــو شـــهاب : َ ِ َ احلنـــاط، ُ
 .البرصي: الكويف، ويقال

، وجماهد، وأيب عيل )خ م(، وعطاء)س(سعيد بن جبري: عن]ب-٣٦[روى 
 .النعامن بن عيل الوالبي 

                                                        
 ).٢٩/١٥٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٢٢٥: (»انلسان امليز«و ) ٤/٢٢٤: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٢٩/١٥٨: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢٨٠ 
 .إسامعيل بن زكريا، وأبو أسامة، والثوري، وأبو نعيم، ووكيع، وآخرون: وعنه

 .أفسدوه علينا: قال حييى: قال عيل بن املديني
 .ًأثنى عليه أبو نعيم خريا: بن أيب شيبةقال عثامن : وقال أبو حاتم

 .منكر احلديث: وقال أمحد بن حنبل
 .ثقة: وقال ابن معني

يكتب حديثه، وغـريي حيكـي عنـه : سألت أيب عنه فقال: وقال ابن أيب حاتم
 .ثقة: أنه قال

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هو برصي، وليس باملعروف، ومل حيرضين له يشء: وقال ابن عدي

 .ًه يف الصحيح حديث واحد عن عطاء عن جابر يف احلج مفردال
 :وهلم
ُّوعنه حممد بن كثري املصييص. ، عن أبيه عن ابن عمر بن نافع)١(موسى .٤٤١ ْ ِّ ِ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .ًذكر متييزا

ُّ بن نجدة احلنفي الياممي)٢(موسى) د( .٤٤٢ َ ُّ َ َ َ. 
َيزيد بن عبد الرمحن السحعن جده أيب كثري  ِّيمي، عن أيب هريرة حديثُّ من «: ْ

                                                        
 ).٢٩/١٦١: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/١٦١: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٢٨١ 
َطلب القضاء فغلب عدله جوره فله اجلنة ْ َ ومن غلب جوره عدله فله النار،َ ْ َ ُ ْ َ«. 

 .وعنه مالزم بن عمرو
 . بن نرص)١(موسى .٤٤٣

 .روى عن محاد بن سلمة. سكن سمرقند
 .كان غري ثقة: قال اخلطيب

ُّ بـن هــارون بـن بــشري القيـيس، أبــو عمـر،)٢(موسـى) س د خ( . ٤٤٤ ْ َ ِ أبـو حممــد، :  ويقــالَ
ْالكويف الرب  .يُِّندي املعروف بالبُ

 .ُابن وهب، وهشام بن يوسف، والوليد بن مسلم، وغريهم: روى عن
َأمحــد بــن محــاد زغبــة، وهــو آخــر مــن روى عنــه بمــرص، وعبــد اهللا غــري : وعنــه ْ ُ َّ َ

 .إنه ابن محاد اآلميل، والذهيل، وآخرون: منسوب قيل
 .ال بأس به: قال أبو زرعة

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف و
 .هـ٢٢٤تويف سنة : وقال ابن يونس

َ بن هارون اخلراساين)٣(موسى .٤٤٥ ُ. 
 .جمهول: قال أبو حاتم. وعنه هارون احلامل. عن ابن أيب الزناد

                                                        
 ).٨/٢٢٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٢٥: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٩/١٦٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٨/٢٢٧: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٢٥: (»ميزان االعتدال «)٣(



 
 

٢٨٢ 
ُّ بن هارون الطويس، أبو عيسى، نزيل بغداد)١(وموسى .٤٤٦ ْ ُّ. 

ابــن أيب ُّروى عــن حــسني بــن حممــد املــروذي تفــسري شــيبان عــن قتــادة، قــال 
 .َّكتب إيل به: حاتم
ُّ بن هالل العبدي البرصي)٢(موسى .٤٤٧ ُّ ْ َ َ ِ. 

ًروى عــن عبـــد اهللا العمـــري عــن نـــافع عـــن ابـــن عمــر مرفوعـــا َ مـــن زار قـــربي « :ُ
 . وروى عن غريه،»وجبت له شفاعتي

 .أمحد بن حنبل، ومجاعة آخرون: وعنه
 .جمهول: وقال أبو حاتم
ْوقال العقييل ُال يتابع عىل حديث: َُ  .هُ
 .أرجو أنه ال بأس به: وقال ابن عدي

ـــــــــو عمـــــــــر )٣(موســـــــــى) ق يس ت د بـــــــــخ( .٤٤٨ ـــــــــن وردان القـــــــــريش العـــــــــامري، أب ُ ب ُّ َُّ ِ َ ُْ
، مدين األصل ِ ْاملرصي،القاص،موىل عبد اهللا بن سعد بن أيب رسح َُّ ُّ َ ََ ْ ْ ِ. 

ِّأنــس، وجــابر، وســعيد بــن املــسيب، وعبــد الــرمحن بــن أيب بكــر، : روى عــن َ ُ
ْوكعب بن عجرة،  ُْ َّوأيب سعيد، وأيب هريرة، وعدةَ ِ. 

ِابنه سعيد، وابن هليعة، والليث: وعنه مجاعة منهم َ. 
 .ًال أعلم إال خريا: قال أمحد

                                                        
 ).٨/١٦٨: (»رح والتعديلاجل «)١(
و ) ٤٢٦ص: (»اإلكــامل«و ) ٨/٢٢٨: (»لــسان امليـزان«و ) ٤/٢٢٥: (»ميـزان االعتـدال «)٢(

 .يف األصل) أ(ومل يرمز له ). ٢/٢٩٣: (»تعجيل املنفعة«و ) ٣/١٧٤١: (»التذكرة«
 ).٢٩/١٦٣: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢٨٣ 
ًوقــــال مــــرة. صــــالح: وقــــال ابــــن معــــني َّ َّوقــــال مــــرة. لــــيس بــــالقوي: َ ضــــعيف : َ

 .احلديث
ُّوقال العجيل ْ  .، ثقةٌّتابعي: ِ
ًوقال مرة. ليس به بأس: وقال أبو حاتم َّ  .ُليس باملتني، يكتب حديثه: َ

 .ًكان ثقة فاضال ال بأس به: وقال يعقوب بن سفيان
 .ال بأس به: وقال الدارقطني
َفحش خطؤه حتى كان يروي عن الثقات املناكري: )١(وقال ابن حبان ُ َ. 
 .)٢(هـ١١٧تويف سنة : قال ابن يونس

َ بن يسار القـريش املطلبـي املـ)٣(موسى) ق س د م خت( .٤٤٩ ُُّ َ َ ََّ ُّ ِ ْدين، مـوىل قـيس بـن ُ َُّ َ
رمة َخمَ ْ. 

ابـــن أخيـــه حممـــد بـــن إســـحاق، وداود بـــن قـــيس : وعنـــه. روى عــن أيب هريـــرة
َالفراء، وعبيد اهللا العمري، وآخرون َُّ َ. 

 .ثقة: قال ابن معني
 .]أ-٣٧[ »الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
هتــــذيب «فظ ابــــن كثــــري عــــىل ، والنقــــل عنــــه مــــن زيــــادات احلــــا)٢/٢٣٩: (»املجــــروحني «)١(

 .»الكامل
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. ٢١٧:  يف األصل)٢(
 ).٢٩/١٦٨: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢٨٤ 
ُّ بن يسار األردين، ويقـال إنـه مـن أهـل دمـشق، ويقـال)١(موسى) ت بخ( .٤٥٠ ْ َ َِّ ُ موسـى : ُ

 .إهنام اثنان: َّبن سيار، وقيل
َّعطاء، والزهري، ومكحول، ونافع، وعدة: روى عن ِ ْ ُّ. 

ْابن املبارك، واألوزاعي، وحييى بن محزة: وعنه مجاعة منهم َ َُّ ْ َ. 
 .)٢(»الثقات«وذكره ابن حبان يف . ُشيخ مستقيم احلديث: قال أبو حاتم

 .ة بالل بن كعب عنه، تقدم يف ترمج»األدب« وروى له البخاري يف 
ُّ بن يسار األسواري البرصي)٣(موسى .٤٥١ َ ُّ َْ ْ َ َُ. 

ًما سمعت حييى حيدث عنه شيئا، وقد كان حدث عنه : قال حممد بن املثنى ِّ َ ُ
 .فيام بلغني ثم تركه

َوقال معتمر بن سليامن ْ َّمر بنا إىل موسى األسواري : قال يل عوف األعرايب: ُ ُ
 أجلــه، ويــروي ذلــك عــن احلــسن، فــذهبنا إليــه فإنــه يــزعم أن املقتــول يقتــل بغــري

الواحد فعلمنا أنه كذب عىل  فأتينا عبد ،هاه حدثني به عبد الواحد بن زيد: فقال
َوقـال املفـضل بـن غـسان الغـاليب. احلسن حـدثني : عـن أبيـه عـن حييـى القطـان: ََّ

ئنا ًقال موسى بن يسار إن الصحابة كانوا أعرابا جفاة، فج: أبو عيل الشيباين قال
 . هذا الدينفلخصنانحن أبناء فارس 

ِهذا الكالم فيه دغل وخطأ كبري، وكذب كثري، وجهل بليغ، ويدل عىل : قلت َ ْ َ َِ َ َ
                                                        

 ).٢٩/١٦٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ) ٧/٤٥٧ ()٢(
 ).٨/٢٣١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٢٦: (»ميزان االعتدال «)٣(



 
 

٢٨٥ 
 قـــد كـــان الـــصحابة أعلـــم بـــاهللا وبرســـوله -بـــل واهللا- )٢( يف قائلـــه وقائلـــه)١(اخلـــالل

ْوبمعنى كالمهام من كـل مـن جـاء بعـدهم، فـإنام يعقـل هـذا الراسـخون يف العلـم  َ
 .لثاقبون يف الفهما

َوقال العقييل  .كان يرى القدر: ُ
ِوقال ابن عدي موسى األسواري عن عطية عن عمر، سمع منه عبـد الواحـد : َ

بن واصل، يف حديثه نظر، سمعت ابن محاد يذكره عن البخـاري، وهـو مـع هـذا 
 .ليس بمعروف

َ بن يسار املروزي، سكن املدائن)٣(موسى .٤٥٢ َ. 
 .ُشبابة، وأبو معاوية، وغريمها:  وعنه.ت طلحةعكرمة، وعائشة بن: روى عن

 .شيخ: قال أبو حاتم
َليس بالقوي عندهم: وقال أبو أمحد احلاكم ْ ِ. 

َ بـــن يعقـــوب بـــن عبـــد اهللا بـــن وهـــب بـــن زمعـــة بـــن األســـود بـــن )٤(موســـى) ٤ بـــخ( .٤٥٣ ْ َ ْْ ْ ََ َ
ُّاملطلـــب بـــن أســـد بـــن عبـــد العـــزى بـــن قـــيص القـــريش األســـدي الزمعـــي، ْ َ َ ََّ ُّ َُ ُّ ُّ َُ َ َّ  أبـــو ُ

ُّحممد املدين َ َ. 
َّأخيه حممد، وعم: روى عن َيه يزيد وقريبة، وأيب حازم سلمة بن دينار، وعبد َ ُ

                                                        
 .اخللل:  كذا، ولعل صواهبا)١(
 . كذا مكرر)٢(
 .)٨/٢٣١: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٢٦: (»ميزان االعتدال«و) ٨/١٦٨: (»اجلرح والتعديل «)٣(
 ).٢٩/١٧١: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٢٨٦ 
َالرمحن بن إسحاق املدين، وعمر بن سعيد بن أيب حسني، ومجاعة ُ ِّ َ َ. 

ُّابــن أخيــه حييـى بــن مقــداد، وخالـد بــن خملــد القطـواين، وابــن مهــدي، : وعنـه َ َ َ ْ َ
ْوابن أيب فديك، ومعن ب َ َ  .ن عيسى، وآخرونُ

 .ثقة: قال عباس عن ابن معني
 .ضعيف احلديث، منكر احلديث: وقال عيل بن املديني

 .صالح، قد روى عنه ابن مهدي، وله مشايخ جمهولون: وقال أبو داود
 .ليس بالقوي: )١(وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
هـو عنـدي ال بـأس بـه َوله غري ما ذكـرت أحاديـث حـسان، و: )٢(وقال ابن عدي

 .وبروايته
 .مات يف آخر خالفة املنصور: قال ابن سعد

 . بن يعقوب احلامدي)٣(موسى .٤٥٤
، وزعــم أنـه صـحايب عـن النبـي صــىل اهللا )٤(روى عـن أسـد بـن العـامش الرتكـي

َعليه وسلم حديثا، وعنه هبرام املرغيناين، رواه النسفي يف  ْ ِ ْ ْ ََ  عن »تاريخ سمرقند«ً
                                                        

، والنقـــل عنــــه مــــن زيــــادات احلـــافظ ابــــن كثــــري عــــىل )٥٥٣رقــــم : (»الـــضعفاء واملرتوكــــني «)١(
 .»هتذيب الكامل«

 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ) ٦/٣٤٢: (»الكامل «)٢(
 ).٨/٢٣٢: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٢٧: (»ميزان االعتدال «)٣(
 ).١/٢٣١: (»اإلصابة«:  انظر)٤(



 
 

٢٨٧ 
 . هذا احلديث من هبرام أو من شيخه وليس يف الصحابة تركيَْهبرام، واآلفة يف

 .ُّ بن فالن بن أنس بن مالك األنصاري)١(موسى) ق ت( .٤٥٥
ابن إسحاق، ويف رواية عنه عن : وعنه. عن ثاممة عن أنس يف صالة الضحى

بن أنس، ويف رواية محزة بن موسـى بـن أنـس، فهـذا ]ب-٣٧[موسى بن محزة 
 . وهم

ُّموسى اجلهني • َ  .َّو ابن عبد اهللا، تقدم، هُ
 .َّ،  هو ابن أيب عيسى تقدمَّموسى احلناط •
 .َّتقدم. ُ، هو ابن مسلمَّموسى الصغري •
 .تقدم. ، هو ابن أيب كثريموسى الكبري •
 .تقدم. ، هو ابن عيسىموسى القاري •
َّ، عن شبل بن عباد هو ابن مسعود، تقدم)٢(موسى) د( • َّ َ. 

 .)٣(موسى) س( .٤٥٦
َّ وقـاص، عـن أيب الـدرداء يف قولـه تعـاىلعن حممد بن سعد بـن أيب ْوملـن ﴿: َ ََِ

َ مقام ربه جنَّتان ِخاف َِ َ ِّ َ َ ََ َ﴾. 
ُّوعنه سعيد اجلريري ْ َ عن سـعيد اجلريـري عـن حممـد بـن سـعد، : ، وقيل)س(ُ

                                                        
 ).٢٩/١٧٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/١٧٤: (»هتذيب الكامل«:  من موسى اجلهني إىل هنا)٢(
 ).٢٩/١٧٤: (»ذيب الكاملهت« )٣(



 
 

٢٨٨ 
 .ليس بينهام أحد

 .)١(موسى) س( .٤٥٧
ْعن احلسن بن حممد الزعفراين، حديث عبد اهللا بن الفضل عن األ ْ َِّّ َ َ عرج عن َ

ِّال تفضلوا بني أنبياء اهللا«: أيب هريرة َ ُّالنسائي: ، وعنه»ُ َّ. 
ِحيتمل أن يكون موسى سعيد الدنداين ْ َّ. 

                                                        
 ).٢٩/١٧٥: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٢٨٩ 

 
َّمؤمـل) ق س ت قــد خـت( .٤٥٨ َّ بــن إســامعيل القـريش العــدوي أبـو عبــد الــرمحن )١(َُ َُّ ََ ُّ ُ

ُّالبرصي بكر بن عبد موىل : َ، نزيل مكة، موىل آل عمر بن اخلطاب وقيلَْ
 .مناة بن كنانة

َّاحلامدين، والسفيانني، وشعبة، وعدة: روى عن ِ ْ ُ ُّ َّ. 
أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعيل بن املديني، : وعنه مجاعة منهم

َّوبندار، وأبو كريب، ومؤمل بن إهاب ُ. 
 .ثقة، وهو يف الثوري ثقة: قال ابن معني
 .طأ كثري اخل،شديد يف السنة: وقال أبو حاتم
ْمنكر احلديث: وقال البخاري ُ. 

ِّوقال أبو عبيد اآلجري ُسألت أبا داود عنه فعظمه ورفع من شأنه إال أنه هيـم : ُ َ َِ ُ َّ َ
 .يف اليشء

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ثر خطؤه: وقال غريه َدفن كتبه، وكان حيدث من حفظه فكَ ُ َ َِّ ُُ َ َ َُ. 
 .مات سنة مخس أو ست ومائتني: قال البخاري

                                                        
 ).٢٩/١٧٦: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٢٩٠ 
َّمؤمــــل) س د( . ٤٥٩ ُّ بــــن إهــــاب بــــن عبــــد العزيــــز بــــن قفــــل بــــن ســــدل الربعــــي)١(َُ ََّ ثــــم ، ُ

ْالعجـــيل، أبـــو عبـــد الـــرمحن الكـــويف، نزيـــل الرملـــة، وقيـــل َّ ُّ ُ ُّ ْ ًنزيـــل مـــرص أيـــضا، : ِ
ُّوهو كرماين األصل ْ ِ. 

ِســعيد بــن عــامر، وأيب داود الطيالــيس، وأيب عــامر العقــدي، : روى عــن، )٢(شــيخ َّ
َّلفريايب، وحممد بن عبيد الطنافيس، ونعيم بن محاد، ومجاعةوحممد بن يوسف ا َ ْ َ ُِّ َّ ْ ِ. 

َأبــو يعــىل املوصـيل، وابــن جوصــاء، وصــالح بــن حممــد : وعنـه مجاعــة مــنهم
 .صدوق: ُّاحلافظ، وابن أيب الدنيا، وأبو حاتم، وقال

َّوضعفه ابن معني َ. 
َكتبت عنه بالرملة وبحمص وبحلب: وقال أبو داود َ ْ َِّ. 

ُّلنسائيوقال ا ًوقال مرة. ال بأس به: َّ َّ  .ثقة: َ
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .هـ٢٥٤سنة مات : قال ابن يونس
َّمؤمل .٤٦٠ َ بن سعيد الرحبي)٣(َُ َّ. 

 .وعنه سليامن بن سلمة اخلبائري. عن أبيه
ًجدا: منكر احلديث، زاد ابن حبان: قال أبو حاتم وابن حبان َّ ِ. 

                                                        
 ).٢٩/١٧٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . شيخ:  قوله)٢(
 ).٨/٢٣٣: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٢٩: (»ميزان االعتدال «)٣(



 
 

٢٩١ 
 :ومن األوهام

 . الرمحن بن عبد)١(مؤمل •
 .»يف الطالق«عن سفيان، عن أيب إسحاق عن أيب بردة، عن أيب موسى 

والـذي : ُوعنه بندار، رواه ابن ماجه، كذا وقع يف أطراف ابن عساكر، قال شـيخنا
ِّمؤمل غري منسوب عن سفيان، وهو مؤمل بن إسامعيل املتقدم: يف ابن ماجه ُ َّ ُ َّ َُ َ. 

 :وأما
َّمؤمـــل  .٤٦١ َّهـــو ابـــن العبـــاس بـــن عبـــد اهللا بـــن عـــثامن بـــن أيب  بـــن عبـــد الـــرمحن، ف)٢(َُ َ

ُّالعاص الثقفي، أبو العباس، البرصي، نزيل مرص َْ ُّ َ َّ. 
َّمحاد بن سلمة، ومحيد الطويل وعوف األعرايب وغريهم: يروي عن َ. 
ْوعنه بحر ُبن نرص، وأبو كريب، وآخرون )٣(َ ََ ُ ٍ. 

ُلني احلديث، ضعيف احلديث: قال أبو حاتم ُ ِّ. 
ِعامة أحاديثه غري حمفوظة:  عديوقال ابن ُ َّ. 

َّمؤمــل) س د( .٤٦٢ ِ بــن الفــضل بــن جماهــد، ويقــال)٤(َُ ُ ْ ُّابــن عمــري احلــراين، أبــو ســعيد : َ َّ ََ ُ
ُّاجلزري]أ-٣٨[ َ  .)٥(، شيخَ

                                                        
 ).٢٩/١٨٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/١٨٣: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. حييى:  يف األصل)٣(
 ).٢٩/١٨٤: (»هتذيب الكامل« )٤(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٥(



 
 

٢٩٢ 
ٍبقية، وزيد بن احلباب، ومروان الفزاري، والوليد بن مسلم، وعدة: روى عن ِ َِّ ُ ُّ َّ ََ َ. 

ُّي، وحممـد بـن حييـى الـذهيل، وحييـى بـن َّعـثامن الـدارم: وعنه مجاعة منهم ْ ُّ ُّ
ُّحييى النيسابوري، وهو أكرب منه، وأبو حاتم الرازي، وقال ُّ َّْ َثقة رىض: َّ ِ ٌ. 

ُّأمرين النفييل أن أكتب عنه: وقال أبو داود ْ َ ُّ. 
 .زعموا أنه ال بأس به: وسألت أمحد عنه، فقال

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ْوقال العقييل  .يتابع عىل حديثهال : َُ

 .مات سنة تسع وعرشين ومائتني
َّمؤمل) س د خ( .٤٦٣ َ بـن هـشام اليـشكري، أبـو هـشام البـرصي، خـتن إسـامعيل بـن )١(َُ َ ُّ َ ُّْ ِ ُِ ْ َ

َّعلية َ ُ. 
ِّعنه، وعن أيب معاوية، وأيب عباد حييى بن عباد الضبعي: روى ، )٢(شيخ َ َّ َُّّ َ َ. 

ْريي، وابن خزيمة، وابن  البجأبو بكر بن أيب داود، وعمر: وعنه مجاعة منهم َ ُ
 .صدوق: ٍصاعد، وأبو حاتم، وقال
 .ثقة: وقال أبو داود والنسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ٢٥٣مات سنة : قال ابن عساكر

                                                        
 ).٢٩/١٨٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»كاملهتذيب ال«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(



 
 

٢٩٣ 
َّمؤمل) بخ( . ٤٦٤ ُّ بن وهب اهللا القريش املخزومي العائذي)١(َُ ْ َُّ ِ ُِ ْ َ ُّ ُ. 

ُسهل أمركم«ة يف قصة احلديبي) بخ(عن عبد اهللا بن السائب   . وعنه ابنه عبد اهللا»َُ
ِمـالزم  .٤٦٥ َ ُّ بــن عمــرو بـن عبــد اهللا بــن بـدر احلنفــي الــسحيمي، أبـو عمــرو الياممــي، )٢(ُ ْ ُّ ُِّ َ َ َ

ْولقبه لزيم، ويقال لزم: قال أبو حاتم َ ُ. 
ٍ اهللا بن بدر، وحممد بن جابر، وموسى بن نجدة، وعدةعبد: روى عن َِّ َ ْْ ٍَ. 

ْ بن موسى الرازي، وسليامن بن حرب، وأبو بكر إبراهيم: وعنه مجاعة منهم ََّ ُّ
َّبن أيب شيبة، وعيل بن املديني، وأبو نعيم ومسدد َُ ُ ْ َ َ ّْ َ. 

رمة بن عامر، ويقول: قال أمحد َّكان حييى خيتاره عن عكْ َ  .ًهو أثبت حديثا منه: ِ
ٌمقارب: وهو ثقة، ويف رواية: قال أمحد َ ُ. 

 .ثقة: وقال ابن معني وأبو زرعة والنسائي
 .ال بأس به، صدوق: وقال أبو حاتم
 .ليس به بأس: وقال أبو داود

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ّمياح .٤٦٦  .َ بن رسيع)٣(َ

 . وعنه مغرية بن موسى املرئي.ٍعن جماهد
 .ٍيروي العجائب عن جماهد، ال حيل االحتجاج به: قال ابن حبان

                                                        
 ).٢٩/١٨٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/١٨٨: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٨/٢٣٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٣٠: (»ميزان االعتدال «)٣(



 
 

٢٩٤ 
 .ًما علمت أحدا ذكره بسوء: وقال الدارقطني

َّمياح . ٤٦٧ َ)١(. 
ُعن عبد امللك بن أيب حمذورة ْ  .وعنه أبو معرش الرباء. َ

 .جمهول
َميرسة) س ت د بخ( .٤٦٨ ْ ُّ بن حبيب النهدي، أبو حازم الكويف)٢(َ ُ ِ ُّ َّْ. 

ْعدي بن ثابـت، واملنهـال بـن عمـرو: يروي عن ِ ِ ، وأيب إسـحاق، )س ت د بـخ(َ
ِّوأيب صالح احلنفي ََ. 

ُّإرسائيل، والثوري، وشعبة: وعنه َّ. 
ُّ أمحد وابن معني والعجيل والنسائيقال َّ ُّ ْ  .ثقة: ِ

 .ٌمعروف: وقال أبو داود
 .ال بأس به: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َميرسة .٤٦٩ ْ َّ بن عبد ربه الفاريس التسرتي البرصي األكال)٣(َ َُّ َ ُّ ِّْ ْ ُ ُّ ِ. 

 .َّسفيان الثوري، وابن جريج، واألوزاعي، ومالك، ومجاعة: روى عن
 .شعيب بن حرب، وحييى بن غيالن، وآخرون: عنهو

                                                        
 ).٨/٢٣٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٣٠: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٩/١٩٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٨/٢٣٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٣٠: (»ميزان االعتدال «)٣(



 
 

٢٩٥ 
شهد عليه حممد بن عيسى بن الطبـاع أنـه اعـرتف بوضـع أحاديـث يف فـضائل 

 .القرآن
 .ليس بيشء: وقال حييى بن معني

 .رمي بالكذب: وقال البخاري
ًكـــان يـــضع احلــديث وضـــعا، وكـــان يقـــول: وقــال أبـــو زرعـــة ْ إين أحتـــسب يف : َ

 .ذلك
ِفتعل األحاديثَكان ي: وقال أبو حاتم َ ْ. 
َّأقر بوضع احلديث: وقال أبو داود َ َ. 

 .مرتوك: وقال النسائي والدارقطني
كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات، ويضع احلديث، : وقال ابن حبان

 .وهو صاحب حديث فضائل القرآن الطويل
 موضـــوع ال أصـــل »األلويـــة«ًروى عـــن عبـــد الكـــريم كتابـــا يف : وقـــال األزدي

 .]ب-٣٨[له
ًوعامــة أحاديثــه يــشبه بعــضها بعــضا يف : وأورد لــه ابــن عــدي أحاديــث ثــم قــال ْ ُ َّ

 .َّالضعف
لرشـــيد أنـــه أكـــل مائـــة رغيـــف، لوكـــان شـــديد األكـــل، ذكـــر األصـــمعي : قـــالوا

ول بلح فاستدعاه إىل بني يديه فأكل ذلك أيضا، وذكروا أن امرأة أبيه  ًونصف مكْ ِ
 .ً مقدار ما أكله يكفي سبعني نفساِإين نذرت أن أشبعك فاقتصد، فكان: قالت



 
 

٢٩٦ 
َميرسة) فق س م خ( .٤٧٠ ْ َّ بن عامر)١(َ ويف: ، ويقالَ ُّابن متام األشجعي الكُ ُّ ََّ ْ َ َ. 

ْســـعيد بـــن املـــسيب، وســلامن أيب حـــازم، وعكرمـــة، وأيب عـــثامن : روى عــن ُُ َّ َ
ِّالنهدي ْ َّ. 
ُّ، والثــوري)فــق(، وزهــري بــن معاويــة)س م خ(أســباط بــن نــرص، وزائــدة: وعنــه َّ ،

ُّوأبو داود عيسى بن مسلم الطهوي َ ُّ. 
 .ثقة: قال أبو زرعة

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ْميـــــرسة ) ق س تــــم د( .٤٧١ ُّ بـــــن يعقـــــوب، أبـــــو مجيلـــــة الطهـــــوي الكـــــويف)٢(َ ُّ َْ ُّ ِ َ ُ ، وكـــــان َ

 .صاحب راية عيل
َّ، وعن ابنه احلسن، وعثامن بن عفان)س تم د(روى عنه َْ ُ. 
ْحـصني بـن عبـد الـرمحن الـسلمي، وعبـد األعـىل ، و)عـس(ابنه عبد اهللا: وعنه َ ُّ ُّ َْ َ ُ
لبي)ق س تم د(بن عامر ُّ، وعطاء بن السائب، وأبو جناب الكَ َّْ َ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
َميرسة) س د( .٤٧٢ ْ ُّ أبو صالح، موىل كندة، كويف)٣(َ ُ ْ ِ. 

َسويد بن غفلة، وعيل : روى عن َ َ  .وشهد معه النهروان)قد(ُ
                                                        

 ).٢٩/١٩٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/١٩٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/١٩٧: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢٩٧ 

َّهيل، وعطاء بن السائب، وهالل بن خبابُسلمة بن ك: وعنه ْ  .)س د(ََ
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

َميرسة) ق( .٤٧٣ ْ ِّ، موىل فضالة بن عبيد األنصاري الدمشقي)١(َ ْ َ ُ َ. 
 .مواله فضالة، وأيب الدرداء: روى عن
ْإســامعيل بــن عبيــد اهللا بــن أيب املهــاجر، ذكــره ابــن ســميع وأبــو زرعــة : وعنــه َ ُ ِ ُ

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف الشاميني، بعي الدمشقي، يف تا
ْ بن بكر بن عبد اخلالق البرصي)٢(ميسور .٤٧٤ َ. 

إســامعيل بــن عبــد اهللا األصــفهاين، وقـــال : وعنــه. روى عــن عــامر بــن يــساف
 .ذهب يب عمرو بن عيل إليه

 .ال أعرفه: قال أبو حاتم
ُّ بن أبان اهلذيل)٣(ميمون) ق ف( .٤٧٥ َ ُّاجلشمي، أبو عبد : ، ويقالُ ُّاهللا البرصيَُ َِ ْ. 

َثابت البناين: روى عن  .، وأبو عاصم)ف ق (زيد بن احلباب: وعنه. )ق ف(ُ
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٢٩/١٩٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٢٣٧: (»لسان امليزان «)٢(
 ).٢٩/٢٠٠: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٢٩٨ 
ْ بن أستاذ، الزهري)١(ميمون .٤٧٦  .ُّالبرصي )٢(ُّ

 .الرباء بن عازب، وعبد اهللا بن عمرو: روى عن
ْمحيد الطويل، واجلريري، وعوف األعرايب: وعنه َْ َ َُ ُ. 

ِّكان حييى ال حيدث عنه: بن املدينيقال عيل  َ ُ. 
 .ثقة: عن إسحاق بن منصور عن بن معني: وقال أبو حاتم

ْميمون) س( .٤٧٧ ُّ بن األصبغ بن الفرات النصيبي، كنيته أبو جعفر)٣(َ ِ َّ ُ َ ْ َ. 
ْآدم بن أيب إياس، وجعفر بـن عـون، وسـعيد بـن عـامر، وأيب نعـيم، : روى عن َ ْ ْ َُ َ

ٍوعدة َِّ. 
ْابنه عبد اهللا، وجعفر الفريايب، وأبو حاتم الرازي: وعنه مجاعة منهم ِ ْ َ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .هـ٢٥٦مات سنة 

ُميمون) د( .٤٧٨ ْ ُّ بن جابان، أبو احلكم البرصي)٤(َ َْ َ. 
َّمسلم بن يسار، وأيب رافع الصايغ، عن أيب هريرة يف : عن ََ اجلراد من صـيد «ُ
 .»البحر

                                                        
 ).٢/٢٩٥: (»تعجيل املنفعة«، و )٣/١٧٤٦: (»التذكرة«و ) ٤٢٩ص: (»اإلكامل «)١(
 .اهلزاين:  كذا، والذي يف املصادر)٢(
 ).٢٩/٢٠٠: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٢٩/٢٠٣: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٢٩٩ 
َّمحاد بن زيد، ومحاد ب: وعنه َ َّ  .ن سلمة، ومبارك بن فضالةَ

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 . بن سنباذ العقييل األسلع، أبو املغرية اليامين، نزيل البرصة)١(ميمون .٤٧٩

هـارون بـن دينـار، : عن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم، عنـه دينـار، قـال أبـو حـاتم
 .شيخ وأبوه دينار ال يعرف

ُّ السقاء البرصي)٣(لع بن زيد بن يزيد، أبو إبراهيم األس)٢(ميمون .٤٨٠ َْ َّ َّ. 
لــني : قــال أبـو حـاتم. َّالفـالس، وغـريه: وعنــه. ليـث بــن أيب سـليم، وغـريه: عـن
 .احلديث
َميمون) س خ( .٤٨١ ْ ُّ بن سياه، أبو بحر البرصي)٤(َ َ ْ َِ ْ َ ِ. 

ْ، وجندب)س خ(أنس:  روى عن ْ، واحلسن، وشهر بن حوشب]أ-٣٩[ُ َ َ. 
ْمحيد الطويل، ومنصور بن سعد،: وعنه َ َّ َ ُ وأبو األشهب العطاردي، وآخرونُ َ ُّ ُِ ْ َ . 

 .ضعيف: قال ابن معني
ٌثقة: وقال أبو حاتم والبخاري َ. 

                                                        
و ) ٣/١٧٤٧: (»التـــــذكرة«و ) ٤٢٨ص: (»اإلكـــــامل«و ) ٨/٢٣٣: (»اجلـــــرح والتعـــــديل «)١(

 ).٢/٢٩٥: (»تعجيل املنفعة«
 ).٨/٢٣٨: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٣٣: (»ميزان االعتدال «)٢(
 . كذا ولعله حشو)٣(
 ).٢٩/٢٠٤: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٣٠٠ 
 .ليس بذاك: وقال أبو داود

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُميمون) ٤ مق بخ( .٤٨٢ ْ ُّ بن أيب شبيب الربعي، أبو نرص الكويف، ويقال الرقي)١(َ َّ ُّ َِّّ ُّ ُ َْ ِ ِ َ. 

َّعمر، وعيل، وعام: روى عن ٍر، وابن مسعود، ومعـاذ بـن جبـل، واملغـرية بـن َ
َّشعبة، وعدة ِ. 
َإبراهيم النخعي، وإسامعيل بن عبد امللك بن أيب الـصفرياء، وحبيـب : وعنه ُّ ُّ َ َّ
ّ، واحلسن بن احلر)٤بخ مق  (ابتبن أيب ث  .، ومنصور بن زاذان)٤ (، واحلكمُ

 .قال عيل بن املديني خفي علينا أمره
ِّ تاجرا، وكان من أهـل اخلـري، وكـان حيـدث عـن الـصحابة كان: وقال الفالس َ ُ ً

َعـن عمــر ومعـاذ وأيب ذر وســمرة، وابــن مـسعود، ومل يقــل يف يشء ُ َ ْ ، »ســمعت«: َ
ًومل أخرب أن أحدا يزعم أنه سمع ْ ُ)٢(. 

 .ضعيف: وقال ابن معني
 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم
 .مل يدرك عائشة:  وقال أبو داود
 . سنة ثالث وثامننيمات: قال ابن حبان

                                                        
 ).٢٩/٢٠٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 .من الصحابة:  أي)٢(



 
 

٣٠١ 
َميمــــون) س( .٤٨٣ ْ َ بــــن العبــــاس بــــن أيــــوب بــــن عطــــاء)١(َ َّ ُّبــــن عبــــد اهللا اجلــــزري، أبــــو  َ َ َ

ُّمنصور الرافقي َِّ. 
ِأمحــد بــن خالــد، وســعد بــن حفــص، وعبيــد اهللا بــن موســى، وقبيــصة، : روى عــن َ َْ َ ُْ َ
 .وغريهم

 .ثقة: وعنه النسائي، وقال
ُقــة وأدركتــه ومل أكتــب عنــه، وكـــان َّســمع منـــه أيب بالراف: وقــال ابــن أيب حــاتم ُ

 .صدوق: ًصدوقا، وسئل أيب عنه فقال
 .هـ٢٥٤مات سنة 

 . بن عبد اهللا)٢(ميمون) د( .٤٨٤
 .زيد بن احلباب:  وعنه)٣(... ثابت البناين: عن

 . املتقدملعله ميمون بن أبان:  قال شيخنا
 . بن عطاء)٤(ميمون .٤٨٥
 أحــــد عنــــه حييــــى بـــن ميمــــون البـــرصي الــــتامرو.  إســــحاق الـــسبيعيأيب: عـــن

َيف اختاذ احلامم  بحديثاملرتوكني  .)٥(أورده ابن عدي . َ
فيـه مـن حييـى بـن ميمـون، فإنـه مـن ضـعفاء البـرصيني ال مـن ولعل الـبالء : قال

                                                        
 ).٢٩/٢٠٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٢٠٩: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .»..كانت يل ذؤابة : عن أنس« طمس يف األصل، قد يتمم بـ )٣(
 ).٨/٢٣٩: (»ان امليزانلس«و ) ٤/٢٣٤: (»ميزان االعتدال «)٤(
 ).٦/٤٢٥: (»الكامل «)٥(



 
 

٣٠٢ 
 .ميمون بن عطاء
 .ضعيف: قال األزدي

ُميمون) ٤ م بخ( .٤٨٦ ْ ُّ بن مهران اجلـزري، أبـو أيـوب الرقـي)١(َ َّ ُّ َ َ ْ وىل امـرأة مـن بنـي ، مـِ
ٍنرص ْ َ. 
ابــن الــزبري، وابــن عبــاس، : عــن عمــر وغــريه مــن الـصحابة، وروى عــن: أرسـل

وابــن عمـــر، وعائــشة، وســـعيد بــن املـــسيب، وعمــر بـــن عبــد العزيـــز، ونـــافع، وأم 
 .الدرداء، ومجاعة

َّابنه عمرو، وأيوب، وجعفـر بـن أيب وحـشية، وحبيـب بـن : وعنه مجاعة منهم ْ َِ
ْالشهيد، ومحي َ ُ  .د الطويل، واألعمش، واألوزاعيَّ

: ثقـة، زاد أمحـد: ٍقال أمحد وأبو زرعة وحممد بـن سـعد والعجـيل والنـسائي
 .أوثق من عكرمة
 .وكان حيمل عىل عيل: وزاد العجيل

 .جليل: وقال ابن خراش
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

أرضابـه إذا ذهـب هـذا و: وذكروا أن عمر بـن عبـد العزيـز كـان إذا نظـر إليـه قـال
 .)٢(ًصار الناس من بعده رجاجا
ميمون بن مهران، : كان علامء الناس يف زمن هشام: وقال سليامن بن موسى

                                                        
 ).٢٩/٢١٠: (»هتذيب الكامل« )١(
 .رجراجة:  كذا، ويف املصدر)٢(



 
 

٣٠٣ 
ْوالزهري، ومكحول، واحلسن البرصي ُّ. 

ْميمون بن مهران: وسأل عبد امللك بن مروان عن فقيه اجلزيرة، فقيل له ِ. 
ْوقـال ميمـون بـن مهـرا  وصـاحب وء سـكـلرجـالن ال تـصحبهام صـاحب مأ: نِ

 .بدعة
ًوذكروا أن رجال خاصمه يف اإلرجاء فبينام مها يف ذلك إذ سمعا امرأة تغني 

أيــن إيــامن هــذه مــن إيــامن مــريم بنــت عمــران؟ فلــم يــرد عليــه ذلــك : فقــال ميمــون
 .ًالرجل جوابا
َّإنـــام يــسلم عــىل األمـــري إذا جلــس للنــاس يف موضـــع : ]ب-٣٩ [ًوقــال أيــضا َ ُ

 .األحكام
 .ىل اجلزيرة فبعث يستعفيه فلم يعفهواستقضاه عمر ع
ًال يكون الرجل تقيـا حتـى يكـون أشـد حماسـبة لنفـسه مـن الـرشيك: وقال ميمون ًَّ 

ْلرشيكه، وحتى يعلم من أين ملب ُه ومرشبه ومطعمه أمن حالل أم من حرامُسَ ُ ُ ُُ َ َْ ْ. 
التودد إىل الناس نصف العقل، وحسن املسألة نـصف الفقـه، ورفقـك : وقال
 .ة يلقي عنك نصف املؤنةيف املعيش

 .ًوقد روي هذا مرفوعا بإسناد ضعيف
ًمــن أســـاء رسا فليتــب رسا، ومــن أســـاء عالنيــة فليتــب عالنيـــة، فــإن النـــاس : وقــال ً

ِّيعـــريون وال يغفــــرون، واهللا يغفــــر وال يعــــري َِّ ُ َ َ إذا أتــــى أحــــدكم بــــاب الــــسلطان : وقــــال. ُْ
َّفاحتجب عنه، فليأت بيوت الرمحن فإهنا مفت ََ ُ َ َ ِّحة، فليصل ركعتني وليسأل حاجتهَ َ ُ ٌَ. 

 .وله كالم كثري، طيب، حسن، فصيح، بليغ، نافع



 
 

٣٠٤ 
ولد سنة أربعني، ومات سنة سبع عرشة، وقيل ثامن عرشة ومائة، وكان سبب 
ًموته أنه صىل يف سبعة عرش يوما سبعة عـرش ألـف ركعـة، فلـام كـان اليـوم الثـامن 

 .عرش انقطع فيه يشء فامت رمحه اهللا
ُميمون) ق ت( .٤٨٧ ْ ُّ بـن موسـى بـن عبـد الـرمحن بـن صـفوان بـن قدامـة املرئـي مـن )١(َ َ ََّ ُ ْ َ

ُّامرئ القيس ابن مرض البرصي َْ َ ُ ْ َ. 
 يف الركعتني بعد الوتر )٢( سلمةأم عن هعن أم)ق ت(أبيه، واحلسن : روى عن

ْجالسا، وخالد العبد وهو من أقرانه، وميمون بن سياه َ ً. 
َسـلمة، ومحـاد بـن مـسعدةابنـه موسـى، ومحـاد بـن : وعنه ْ ، ومـسلم بـن )ق ت(َ

 .إبراهيم، ووكيع، وحييى القطان، وآخرون
ِّما أرى به بأسا، كان يدلس: قال أمحد َ ُ ً. 

أتيتــه فــام صـحح يل إال هــذه األحاديــث التــي : سـمعت حييــى بــن سـعيد يقــول
 .سمعتها

 .ًصدوق، ولكنه ضعيف، وكان قدريا: وقال الفالس
 .صدوق: وقال أبو حاتم

 .ًليس به بأس، روى عن احلسن ثالثة أشياء يعني سامعا: ال أبو داودوق
 .»الثقات«ليس بالقوي، وذكره ابن حبان يف : وقال النسائي

                                                        
 ).٢٩/٢٢٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 .أيب سلمة:  يف األصل )٢(



 
 

٣٠٥ 
منكـر احلـديث، يـروي عـن الثقـات مـاال يـشبه حـديث : )١(»الـضعفاء«وقال يف 

 .األثبات، ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد
ُميمـــون) ق س ت( .٤٨٨ ْ ـــرصي الكنـــدي، ويقـــال أبـــو عبـــد اهللا ا)٢(َ ُّلب ُّ َْ ِ ُّالقـــريش، مـــوىل : ْ ِ َ ُ

ُعبد الرمحن بن سمرة َ. 
 .، وابن عباس)س(الرباء، وزيد بن أرقم، وعبد اهللا بن بريدة: روى عن
َّوحممـد، وإسـحاق بـن عـثامن، وخالـد احلـذاء، )ق(ابناه عبـد الـرمحن : وعنه َ

ْوشعبة، وعوف األعرايب َْ  .)س ت(، وقتادة)س(ُ
ِّكان حييى ال حيدث عنه: دينيوقال عيل بن امل َ ُ. 

ُسألته عنه فخمص وجهه وقال: ًوقال أيضا َ َّ َ ًزعم شعبة أنه كان فسال: َ ْ َ. 
 .أحاديثه مناكري: وقال أمحد

 .ال يشء: وقال ابن معني
لم فيه: وقال أبو داود ِّتكُ ُ. 

 .كان حييى القطان يسء الرأي فيه: ، وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 :وهلم

                                                        
هتـــــذيب «والنقـــــل عنـــــه مـــــن زيـــــادات ابـــــن كثـــــري عـــــىل ). ٣/٦(» املجـــــروحني« املـــــسمى بــــــ)١(

 .»الكامل
 ).٢٩/٢٣١: (»لهتذيب الكام« )٢(



 
 

٣٠٦ 
ْمي .٤٨٩ ُّ أبو عبد اهللا الغزال، برصي)١(ُمونَ َْ َّ َ. 

َّوعنه محاد بن زيد، ذكره ابن حبان يف . عن احلسن  .»الثقات«َ
ُوميمون .٤٩٠ ْ ُّ أبو عبد اهللا الوراق، خراساين)٢(َ َُّ. 

ُعن الضحاك بن مزاحم وغريه َّ ُّحفص بن غياث، ومروان الفزاري: وعنه. َّ َ َ. 
 .ًذكر متييزا

ُميمون) د( .٤٩١ ْ ُّ املكي)٣(َ َ. 
َّعبد اهللا بن الزبري، وابن عباس يف رفع اليدين: روى عن َ عبد : وعنه. ]أ-٤٠[ُّ
ْاهللا بن هبرية َ ُ. 

ُميمون) س د( .٤٩٢ ْ ُّ القناد، برصي)٤(َ َّ َ. 
 .)س د( سعيد بن املسيب، وأيب قالبة:عن
َخالد احلذاء، وسعيد بن أيب عروبة، وكهمس بن احلسن، وموسى بن : وعنه َْ َ َّ

ْسعد البرصيون َ. 
 .ليس بمعروف: ل أمحدقا

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُميمون) عس( .٤٩٣ ْ ُّ الكردي)١(َ ِ ْ ِ، كنيتـه أبـو بـصري بالبـاء، وقـال مـسلمُ بـالنون، قـال : َ

                                                        
 ).٢٩/٢٣٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٢٣٣: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٢٣٣: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٢٩/٢٣٤: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٣٠٧ 
َّوصحف: ابن ماكوال َ. 

 .روى عن أبيه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، وعن أيب عثامن النهدي
َمحاد بن زيد، والفضل بن عمرية، وآخ: وعنه ِ َ ْ َّ  .ُرونََ

 .ليس به بأس: قال ابن معني
ًوقال مرة َّ  .صالح: َ

 .ٌثقة: وقال أبو داود
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُميمون) ق ت( .٤٩٤ ْ ُّ أبو محزة األعور القصاب الكويف الراعي)٢(َ َِّ ُّ َّ ْ َْ َ َ َ. 
ِّ، وسـعيد بـن املـسيب، وأيب وائـل، والـشعبي، )٣(إبراهيم، واحلـسن: روى عن ْ َّ

َّوعدة ِ. 
َابن علية، واحلامدان، والثوري، ورشيك، وعبد الوارث، :  مجاعة منهموعنه َّ َّ َ ُ

ِومسعر، ومنصور بن املعتمر َِ ْ َُ َ، ويزيد بن زريع-وهو من أقرانه-ْ ُ. 
ما سمعت حييى وال عبد الرمحن حيدثان عن سفيان : قال حممد بن املثنى

ُّعنه شيئا قط َ ً. 

                                                        
 ).٢٩/٢٣٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٢٣٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
هتــذيب «: ، وانظــر»هتــذيب الكــامل«مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل . واحلــسن:  قولــه)٣(

 ).١٠/٣٥٣: (»التهذيب



 
 

٣٠٨ 
ًومرة . ضعيف: وقال أمحد َّ  .مرتوك: َ

تب حديثه: ابن معنيوقال  ُليس بيشء، ال يكْ َُ. 
َّوقـال مـرة. ليس بذاك: وقال البخاري : وقـال مـرة. ضـعيف، ذاهـب احلـديث: َ
 .ليس بالقوي عندهم
تب حديثه: وقال أبو حاتم َليس بقوي، يكْ ُ. 
لم فيه من قبيل حفظه، وقال مرة: وقال الرتمذي َّتكُ َ ِّ َضعفه أهل العلم: ُ َّ. 
 .قةليس بث: وقال النسائي

 .حديثه ليس بالقائم: وقال احلاكم أبو أمحد
َّال تقوم به حجة: وقال اخلطيب ُ ُ َ. 
ْوقال العقييل  .ال يتابع عىل كثري من حديثه: َُ
ُوأحاديثه خاصة عن إبراهيم مما ال ي: وقال ابن عدي ًَّ  .تابع عليهَ

ُميمون) مد( .٤٩٥ ْ ِّ أبو املغلس)١(َ َ ْاسمه عمري، وقيل: ُّ، حجازي، يقالُ َ  .مروع: ُ
روى عن أيب نجـيح الثقفـي والـد عبـد اهللا عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يف 

َابن جريج: وعنه. ًالنكاح مرسال ُ. 
َروى عن أيب نجيح وله صحبة، ال تعترب:  وقال،»الثقات«ذكره ابن حبان يف  ُْ. 

                                                        
 ).٢٩/٢٤٣: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٣٠٩ 
 :ومن األوهام

ُميمون • ْ َ أبو سهل، صاحب السقط،)١(َ َّ َْ. 
 .وعنه ابنه حاتم. عن ثابت

ْوهو وهم، إنام هو حاتم بن ميمون أبو سهل، وقد : وى له الرتمذي كذا قالر َ ٌ
  بـن مـرزوق عنـه عـن ثابـت عـن أنـس يف فـضل قـراءة )٢(روى الرتمذي عن حممـد

 .﴾قل هو اهللا أحد﴿
ُميمون . ٤٩٦ ْ  .، أبو كثري)٣(َ

 .جمهول: قال أبو حاتم.  وعنه أبو هالل الراسبي.عن جابر بن زيد
ُميمون .٤٩٧ ْ  . اخلالق أبو عبد،)٤(َ

ِّشيخ حلرمي بن عامرة ِ  .جمهول: قال أبو حاتم. ٌ
ُميمون .٤٩٨ ْ  . أبو حممد)٥(َ

 .ال أعرفه:  قال ابن معني.ُ بن بكَري)٦(روى عنه حييى
                                                        

 ).٢٩/٢٤٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عمرو:  يف األصل)٢(
 ).٨/٢٤٢: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٣٧: (»ميزان االعتدال« )٣(
 ).٨/٢٤١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٣٦: (»ميزان االعتدال«)٤(
 ).٨/٢٤١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٣٦: (»ميزان االعتدال«)٥(
 .حممد بن بكر وهو الربساين:  كذا، والذي يف املصادر)٦(



 
 

٣١٠ 
َمينــاء) ت( .٤٩٩ ْ َّ بــن أيب مينــاء القــريش الزهــري اخلــراز)١(ِ َْ ْ ُّ َُّ ِ ، مــوىل عبــد الــرمحن بــن ُِ

 .عوف
 .يب هريرة، وعائشةعنه، وعن عثامن، وعيل، وابن مسعود، وأ: روى
 .والد عبد الرزاق. مهام بن نافع: وعنه

 .ليس بثقة: قال ابن معني والنسائي
ُّوقال اجلوزجاين َ ْ  .أنكر األئمة حديثه لسوء مذهبه: ُ
 .ٍّليس بقوي: وقال أبو زرعة
 .منكر احلديث: وقال أبو حاتم

ذب ِروى أحاديث يف الصحابة مناكري ال يعبأ بحديثه، كان يكْ َ. 
َروى عنه أحاديث مناكري يف غفار، وأسلم، وجهينة، ومزينة: ِّ الرتمذيوقال ُ َْ ْ َ ُ َ َ َ ِ. 

ُّوقال العقييل ْ َّروى عنه مهام بن نافع أحاديث مناكري ال يتابع منها عىل يشء: َُ َ. 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .ًال حيل الرواية عنه إال اعتبارا: )٢(»الضعفاء«]ب-٤٠[وقال يف 
ُّيتبني عىل أحاديثه الغلو يف التشيع: ديوقال ابن ع َ. 

                                                        
 ).٢٩/٢٤٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣/٢٢: (»املجروحني «)٢(



 
 

٣١١ 

 
 . بن يزيد الشامي)١(نابت .٥٠٠

 .ال يتابع عىل حديثه: قال ابن ماكوال. عن األوزاعي
َصاحب العباء، ويقال، )٢(نابل) س ت د( .٥٠١ َ ُ ُّصاحب الشامل، حجازي: ِ َ ِّ. 
 .ابن عمر، وأيب هريرة: عن
ّبكَري بن عبد اهللا بن األشج،: وعنه َُ َ ْ وصالح بن عبيدْ َ ُ. 

 .ليس باملشهور: قال النسائي
ًوقال مرة َّ  .ثقة: َ

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .أثقة هو؟ فأشار بيده أن ال: قلت للدارقطني: وقال الربقاين

ْناتــل بـــن قــيس بــن زيـــد بــن حيـــاء بــن امـــرئ : ، وهـــوَّ أخــو أهـــل الــشام)٣(ناتــل .٥٠٢ َ
ْالقــــيس بــــن ثعلبــــة بــــن حبيــــب بــــن ذبيــــان بــــن عــــو ف بــــن أنــــامر بــــن زنبــــاع َ
ْالقحطــاين، ثــم اجلــذامي مــن أهــل فلــسطني، وقيــل ُّ َُ ِ َ ْإنــه مهــداين: َْ  وألبيــه ،َ

                                                        
 ).٨/٢٤٣: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٣٩: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٢٩/٢٤٩: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٢٥٠: (»ذيب الكاملهت« )٣(



 
 

٣١٢ 
ً وأمــره رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم عــىل قومــه، وكــان ســيدا ،صــحبة َّ

وكـان ابنـه ناتـل سـيد قومـه بالـشام، وقـال : فيهم، قاله حممـد بـن سـعد قـال
َّإنــه مــن عــامل ابــن الــزبري، : ويقـال، )١(]ًرشيفــا[كــان : عبـاس عــن ابــن معــني ُ

 .روى عنه يشء؟ قال ما أعلمه: قيل ليحيى
وقد روى النسائي من حـديث ابـن جـريج عـن يـونس بـن يوسـف عـن سـليامن 

أهيـا الـشيخ : َّتفـرق النـاس عـن أيب هريـرة فقـال لـه ناتـل أخـو أهـل الـشام: بن يسار
ًحدثنا حديثا سمعته من رسول اهللا صىل اهللا عليه وس ِّ  .لم، فذكر احلديث بطولهَ

وذكر غري واحد أنه ملـا مـات يزيـد دعـا ناتـل أهـل الـشام عـىل بيعـة ابـن الـزبري، 
 . فقتله)٢(إنه خرج عىل عبد امللك فبعث إليه عمرو بن سعد : وقيل

 .هـ٦٦وذلك سنة : قال الليث
ناجيـة : ناجيـة بـن جنـدب بـن كعـب، ويقـال:  بن كعب بن جندب، ويقـال)٣(ناجية .٥٠٣

غـري ذلـك يف نـسبه، األسـلمي، اخلزاعـي، : ، وقيـل)٤(]بـن عمـري[بن جندب 
روى عنـه، وعـن عـروة بـن . صاحب بدن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

ِالزبري، وجمزأة ابن زاهر َ ْ َ. 
 .مات باملدينة زمن معاوية: قال أبو حاتم
ة أنــس بــن عيــاض عــن َرْمَروى أبــو ضــ: صــالح بــن حممــد جــزرة: قــال احلــافظ

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. كان ناتل:  يف األصل)١(
 .سعيد:  يف املصدر)٢(
 ).٢٩/٢٥٢: (»هتذيب الكامل« )٣(
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)٤(



 
 

٣١٣ 
ْة عن أبيه أن أبا حسنة صاحب بدن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم هشام بن عرو ُ ََ َ

ًأخربة فذكر احلديث، وأخطأ أبو ضمرة فزاد ألفا فصار  وإنام هو »أن أبا حسنة«: ِ
ْأن ناجية صاحب بدن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، يعني كام رواه الناس ُ. 

َناجيــة) س ت د( .٥٠٤ ُّ بــن كعــب األســـدي، ويقــال)١(ِ َْ َ ُّناجيــة بـــن خفــاف العنــزي، أبـــو : َ ََ َُ
 .إهنام اثنان: ، ويقالُّخفاف الكويف

َّ، وعامر)س ت د(َ، وعيل)قد(ابن مسعود: روى عن  .)س(َ
، وابنـــه يـــونس، وأبـــو )س ت د(وائـــل بـــن داود، وأبـــو إســـحاق الـــسبيعي: وعنـــه

ُّحسان األعرج، وأبو السفر اهلمداين ْ ََّ َ ْ َ. 
 .ٌصالح: قال ابن معني

 .ٌشيخ: حاتموقال أبو 
َيف حديثـــه عـــن عـــامر يف التـــيمم: وقـــال يعقـــوب بـــن شـــيبة َّ َّ صـــالح اإلســـناد، : َ

ًوأخشى أن ال يكون متـصال، ألن بعـضهم زعـم أن ناجيـة لـيس بالقـديم، يعنـي مل  َ َ
 .يسمع من عامر فاهللا أعلم
 .يف توثيقه]أ-٤١[ )٢(َّوتوقف ابن حبان

َّ بن عمرو الشيباين)٣(ناشب .٥٠٥ ْ َ. 
 .يان عن الشعبي عن عيل يف فضل األذانعن مقاتل بن ح

                                                        
 ).٢٩/٢٥٤: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»ذيب الكاملهت«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ) ٣/٥٧: (»املجروحني« )٢(
 ).٨/٢٤٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٣٩: (»ميزان االعتدال«)٣(



 
 

٣١٤ 
ر احلديث: قال البخاري ْمنكَ ُ. 

 .ضعيف: وقال الدارقطني
َنارشة) س( .٥٠٦ ِ ّ بن سمي)١(َ َ ُّ اليزين املرصيُ ْ ِ ُّ ََ. 

ِّأيب بن كعب، وعمر : أدرك زمان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، وروى عن َ ُ
ْومعـاذ، وأيب ثعلبـ،  -وشهد خطبة اجلابيـة-بن اخلطاب  َة اخلـشني، وايب عبيـدة َ ُُ ِّ ِ َ

َبن اجلراح، وأيب عمرو بن حفص بن املغرية َّ َ. 
ّعبد الرمحن بن عائذ األزدي الشامي، وعيل بن رباح املرصي: وعنه َ َُّ ُّْ ُّ َ. 

ُّقال العجيل ْ  .ثقة: ِ
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 . الناجي)٢(نارشة .٥٠٧
 .جمهول: قال أبو حاتم. عن ابن عمر

ُّابــــن عبــــد الــــرمحن، التميمــــي: ن عبــــد اهللا، ويقــــال بــــ)٣(ناصــــح) ت( .٥٠٨ ِ  املعــــروف َّ
ِّباملحلمي لسكناه يف بني مـحلم، أبو عبد اهللا الكويف احلائـك، صـاحب  َِّ َُ ُ

 .سامك بن حرب
 .ِّعنه، وعن عطاء، وحييى بن أيب كثري، وأيب إسحاق السبيعي: روى

                                                        
 ).٢٩/٢٦٠: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٢٤٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٣٩: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٢٩/٢٦١: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٣١٥ 
ُّإسحاق بن منصور الـسلويل، وإسـامعيل بـن أبـان الـ: وعنه َّ َّوراق، وأبـو حنيفـة َُ َ

 .وهو من أقرانه
ًوقال مرة وأبو داود. ليس بثقة: قال ابن معني َّ  .ليس بيشء: َ
 عـن سـامك عـن )١( ]عنـده[ضـعيف احلـديث، منكـر احلـديث، : وقال أبـو حـاتم

جابر بن سمرة مسندات يف الفضائل كلها منكرات، كأنه ال يعرف غري سامك بن 
ْحرب، وهو يف الضعف مثل سامك ب  .ن حربَّ

ًوقال مرة. ضعيف: وقال النسائي َّ  .ليس بثقة: َ
َّكــان شــيخا صــاحلا غلــب عليــه الــصالح وكــان يــأيت بالــيشء : وقــال ابــن حبــان ً ً

َعىل التوهم، فلام فحش ذلك منه استحق الرتك ُ َ َّ. 
ُوروى له ابن عدي أحاديث منها عن سامك عـن جـابر بـن سـمرة، قولـه لـئن «: َ

ُيؤدب الرجل ولده َ ُ َ ِّ َُ ُ ٍ خري له من أن يتصدق بصاعَّ َ ََّ وهـذه األحاديـث عـن : ، ثم قال»َ
ُسامك، عن جابر غري حمفوظة، ولناصح غري ما ذكرت، وهو من مجلة متـشيعي 

ُأهل الكوفة، وهو ممن يكتب حديثه َُ. 
وناصح هو ابـن العـالء الكـويف لـيس : روى له الرتمذي هذا احلديث، ثم قال

َّيخ آخــر بــرصي يــروي عــن عــامر بــن أيب ، شــوناصــح.بــالقوي عنــد أهــل احلــديث َ
 .عامر وغريه، أثبت من هذا

كذا قال الرتمـذي، ووهـم يف قولـه هـو ابـن العـالء إنـام ابـن العـالء : قال شيخنا
                                                        

 . زيادة من املصدر)١(



 
 

٣١٦ 
 .البرصي ال الكويف

 :وهو
ُّ بن العالء، أبو العالء البرصي، موىل بني هاشم)١(ِناصح .٥٠٩ َْ. 

َّلــه حــديث عــن عــامر بــن أيب عــامر كنــت مــع عبــد ََّ ُ الــرمحن بــن ســمرة يف يــوم َ َ
 .مطري يف ترك اجلمعة لعذر املطر، وال يعرف له غريه

ُّســعيد بــن منــصور، وعبيــد اهللا القــواريري، وعــيل بــن املــديني، : ويــروي عنــه
ٌومسلم بن إبراهيم، وعدة َّ ِ. 

ًوقال مرة. ٌضعيف: قال ابن معني َّ  .ليس بثقة: َ
 .نكر احلديثَّشيخ برصي وحرك رأسه، وهو م: وقال أبو حاتم
مل يكـن عنـده إال هـذا احلـديث، وهـو : قـال عـيل بـن املـديني: وقال البخـاري

 .منكر احلديث: وقال يف موضع آخر. ثقة
 .كان ثقة: وقال أبو داود
 .يعرف هبذا احلديث، ومل يروه عن عامر غريه: وقال ابن عدي

 :وهلم
ٌّ بن العالء، أبو عبد اهللا، موىل بني أمية، شامي)٢(ناصح .٥١٠ َّ َ ُ. 
ِّسعيد بن املقربي، وأيب حازم، وأيب صالح، وغريهم: عن ْ َ. 

                                                        
 ).٢٩/٢٦٤: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٢٦٦(: »هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٣١٧ 
ُّاحلــسن بــن حييــى اخلــشني، والوليــد بــن مــسلم، ذكــره : وعنــه َ ابــن ] ب-٤١[ُ

 .)١(»الثقات«حبان يف 
ْ أبو عمرو الكردي)٢(وناصح .٥١١ ُ. 

ِعن صدقة بن مهلهل َ ُ. 
ُّقال األزدي ْ  .ليس بيشء: َ

ُّ بن أجيل اهلمداين)٣(ناعم) س م( .٥١٢ ْ َْ َ ُّ، أبو عبد اهللا املرصيُ ْ  .َ، موىل أم سلمةِ
ِّعنها وعن ابن عباس، وابن عمر، وعبد اهللا بن عمرو، وعثامن، وعيل، : روى َّ َ

ِّوكعب بن عدي، وأيب هريرة ِْ َ َ. 
ْاحلـــارث بـــن يزيـــد، وعبـــد الـــرمحن بـــن هرمـــز األعـــرج، وعبيـــد اهللا بـــن : وعنـــه َ ُ ْ ُ

َاملغرية، وكعب بن علقمة، ويزيد بن أيب  ْ َ ْ  .حبيبَ
 .ثقة:  والنسائي)٤(قال أبو زرعة

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُكــان أحـد الفقهـاء الـذين ذكــرهم يزيـد بـن أيب حبيـب، تــوىف : وقـال ابـن يـونس

                                                        
ذكــره أبــو زرعــة :  كــذا، ولعلــه ســبق قلــم حيــث مل أجــده يف ثقــات ابــن حبــان، ولعــل صــوابه)١(

 .»هتذيب الكامل«ٍالدمشقي يف نفر ثقات، كام يف 
 ).٨/٢٤٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٤١: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٢٩/٢٦٧: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٨/٥٠٧: (»اجلرح والتعديل «)٤(



 
 

٣١٨ 
 .سنة ثامنني

َّ أبو معبد، موىل ابن عباس،)١(نافذ) ع( .٥١٣ َ ْ َ. 
َ سليامن األحول، وعمرو بن دينارعنه، وعن: روى ْ َ َ ن كا: ، وقال)ق س د م خ(ُ

َّأصدق موىل البن عباس، وفرات القـزاز، والقاسـم بـن أيب بـزة، وحييـى بـن عبـد  َ
ّاهللا بن صيفي ْ ُّ، وأبو الزبري املكي)ع(َ َ ُّ. 

 .ثقة: قال أمحد وابن معني وأبو زرعة
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
عن الواقـدي، مـات باملدينـة سـنة أربـع ومائـة، وكـان ثقـة : قال حممد بن سعد

 .ٍث، وكذا قال غري واحد يف تاريخ وفاتهحسن احلدي
 .سنة تسع ومائة: وقيل
ُ بن األزرق احلروري)٢(نافع .٥١٤  .، من رؤوس اخلوارجَ

ُّذكره اجلوزجاين يف الضعفاء ْ ُ. 
َ بن أيب أنس)٣(نافع • ُّ، هو أبو سهيل نافع بن مالك بن أيب عامر األصبحي، يأيتَ َُ ْ َ. 

ِ بـــن جبــــري بـــن مطعـــم بــــن عـــد)٤(نـــافع) ع( .٥١٥ َ َ ُْ ُ ُّي بــــن نوفـــل بـــن عبــــد منـــاف القــــريش ْ ُ َ ْ َّ
ُّالنــوفيل، أبــو حممــد، ويقــال َ ْ ُّأبــو عبــد اهللا، املــدين، أخــو حممــد: َّ َ ، كــان يــسكن َ

                                                        
 ).٢٩/٢٦٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٢٤٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٤١: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٢٩/٢٧٢: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٢٩/٢٧٢: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٣١٩ 
 .دار أبيه باملدينة، وهبا مات

َّأبيــه، وجريــر بــن عبــد اهللا، ورافـــع بــن خــديج، والــزبري بــن العـــوام، : روى عــن َ َُّ ِ َ
 .ِوغريهم

ْثابـــت، وصـــالح بـــن كيـــسان، وعـــروة بـــن حبيـــب بـــن أيب : ٌوعنـــه مجاعـــة مـــنهم َ
ُّالزبري، وعمرو بن دينار، والزهري، وأبو الزبري املكي َ ُّ ُّ ُّْ ْ ِ. 

 .ًكان ثقة، أكثر حديثا من أخيه: قال الواقدي
َوقال العجيل وأبـو زرعـة وابـن خـراش ِ ُِّ وقـال . مـشهور: زاد ابـن خـراش. ثقـة: ْ

 .كان من األئمة: ًأيضا
ًكان من خيـار النـاس، كـان حيـج ماشـيا : ، وقال»تالثقا«وذكره ابن حبان يف 

َوناقته تقاد، وكان خيضب بالوسمة ْ َ ُ ُِ ْ َ ُ ُ. 
هـذا، وعمـر بـن عبـد العزيـز، وسـليامن : كان فـصحاء قـريش ثالثـة: وقال غريه
 .بن عبد امللك

َّوعده عيل بن املديني يف أصحاب زيد بن ثابت اإلثني عرش الذين يرون رأيه َ. 
 .مات سنة تسع وتسعني

 :ومن األوهام
َ بن جبري)١(نافع • ِّ، موىل عيلُ َ. 

ُّعنــه يف التخــتم بالــذهب، وعنــه عبيــد اهللا العمــري، كــذا وقــع يف بعــض النــسخ  َُ ُّ ََّ

                                                        
 ).٢٩/٢٧٦: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٣٢٠ 
َابن ماجه، ووسمه صاحب األطراف كذلك)١( ]من[املتأخرة  َ َ. 

عبيــد اهللا عــن نــافع : وهــو خطــأ، والــصواب مــا يف النــسخ القديمــة: قــال شــيخنا
َموىل عيل عنه، وكذا هو عند النسائي يف ترمجة عبد اهللا بن حنني عن ابن حنني  ُ

 .عن عيل ومل يتنبه صاحب األطراف لذلك، واهللا أعلم
 . بن احلارث)٢(نافع .٥١٦

 .عن أنس، وعنه زياد بن املنذر
 .مل يصح حديثه: قال البخاري

ُ بن رسجس، موىل بني سباع، كنيته أبو سعيد)٣(نافع)أ( .٥١٧ َ ِ ِْ. 
 .َّيثي، وعنه عبد اهللا بن عثامن بن خثيم، وثقه ابن حبانعن أيب واقد الل

ُّ بن سليامن القريش املكي)٤(نافع .٥١٨ َِّ َ ُّ ُ. 
َوعنـه حيـوة بـن رشيـح، وسـعيد . عن حممد بن أيب صالح عن أبيه عـن عائـشة ُ ْ َ

ُوثقــه ابــن معــني. أيــوب]أ-٤٢[بــن أيب  ِّصــدوق، حيــدث عــن : وقــال أبــو حــاتم. َّ َ ُ
َّالضعفاء مثل بقية َِ. 

ُ بــــن عاصـــــم بـــــن عــــروة بـــــن مـــــسعود الثقفــــي، أخـــــو يعقـــــوب، )٥(ِنـــــافع) س خبــــ( .٥١٩ َ َّْ ُ َُ ُّ ْ َ ْ
                                                        

 . زيادة من املصدر)١(
 ).٨/٢٤٧: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٤١: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٢/٣٠١: (»تعجيل املنفعة«و ) ٣/١٧٥٤: (»التذكرة«و ) ٤٣٢ص: (»كاملاإل «)٣(
 ).٢/٣٠٢: (»تعجيل املنفعة«و ) ٣/١٧٥٤: (»التذكرة«و ) ٤٣٢ص: (»اإلكامل «)٤(
 ).٢٩/٢٧٧: (»هتذيب الكامل« )٥(



 
 

٣٢١ 
 .ُّحجازي

 .روى عن عبد اهللا بن عمرو
ْغضيف بن أيب سفيان: وعنه َ ْ، ويعىل بن عطاء)س بخ(ُ  ).س(َ

َّذكره ابن حبان يف   .»الثقات«ِ
َّ بـن عبــاس، ويقـال)١(ِنـافع) ع( .٥٢٠ َابـن عيــاش األقـرع، أبـو حممــد، مـو: َ َّْ َ ىل أيب قتــادة، َ

ْمـــوىل غفيلـــة بنـــت طلـــق الغفاريـــة، ويقـــال: ويقـــال إهنـــام :  ويقـــال،مـــوىل ســـائبة: َ
 .اثنان
 .)د م خ(، وأيب هريرة)ع(أيب قتادة: روى عن
َّأسيد بن أيب أسـيد الـرباد، وسـامل أبـو النـرض: وعنه ِ َِ ، وصـالح بـن )س ت د م خ(َ

ْكيسان، وعمر بن كثري بن أفلح َ ْ  .ْهريُّ، والز)كن ت د م خ(َ
ُّقال النسائي ِنـسب إىل أيب قتـادة :  وقـال،»الثقـات«وذكره ابن حبـان يف . ثقة: َّ ُ

َومل يكن مواله، وإنام هو موىل غفيلة بنت طلق الغفارية َِ ُ. 
ُّابن كثري، حجازي: َ بن عبد اهللا، ويقال)٢(نافع) ق( .٥٢١ ِ. 

َوعنه أبو ضمرة أنس بن عياض. عن فروة بن قيس ْ َ. 
ُّ بن عبد احلارث اخلزاعي، صحايب)٣(نافع) ق س د م بخ( .٥٢٢ ِ ُ َ. 

                                                        
 ).٢٩/٢٧٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٢٧٩: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٢٧٩: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٣٢٢ 
إنـــه أســـلم يــــوم الفـــتح وأقـــام بمكـــة ومل هيــــاجر، وكـــان عامـــل عمـــر بــــن : قيـــل

 .اخلطاب عليها
 .)دس (روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

ْمجيل بن عبد الرمحن، وأبو الطفيل عامر : وعنه َ بن واثلة، وعبد الرمحن بن ُ
، وقـــد أنكـــر )س د(ســـلمة بـــن عبـــد الـــرمحن، وأبـــو -عـــىل خـــالف فيـــه- )١(ُّفـــروخ

 .ًالواقدي أن يكون صحابيا
ْ بن عبد الرمحن بن أيب نعيم القارئ املدين،  موىل بني ليث)٢(ِنافع) فق( .٥٢٣ ُّ ْ ََّ َ َ َ ُ. 

َموىل جعونة بن شعوب الليثي، حليف محزة بن عبـد املطلـب، أصـله : وقيل ْ َ
ْمن أصبهان، وكنيته أبو رويم، وقيل َ ِن، وقد نسب إىل جدهأبو عبد الرمح: ُ ُ. 

ِّربيعة، وزيد بن أسلم، وصفوان بن سليم، وأيب الزناد، واألعـرج، : روى عن ْ ََ ُ ْْ َ
يــا كهــيعص : ونــافع، وفاطمــة بنــت عــيل بــن أيب طالــب، أهنــا ســمعت أباهــا يقــول

 .اغفر يل، وغريهم
ُّخالد بن خملد القطواين، والقعنبي، واألصمعي،: ٌوعنه مجاعة منهم َ ُّْ َْ َ َ َ َ َ ْ :  وقـالَ

َّكــان مــن القــراء الفقهــاء العبــاد، وأبــو عمــرو عــثامن بــن ســعيد املقــري املعــروف  ُ
ْورش، وعيسى بن ميناء قالون، والواقدي، وحممد بن مـسلم املـدين، ومـروان ِب َ

ُّالطاطري َ َّ. 
 .كان يؤخذ عنه القرآن وليس يف احلديث بيشء: قال أبو طالب عن اإلمام أمحد

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر. فراخ:  يف األصل)١(
 ).٢٩/٢٨١: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٣٢٣ 
 .صدوق صالح احلديث: )١( وقال أبو حاتم.ثقة: وقال عباس عن ابن معني

 .ليس به بأس: وقال النسائي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َله نسخة عن أيب الزناد، عن األعـرج، عـن أيب هريـرة يروهيـا : وقال ابن عدي ْ َ ٌ

ًعنه ابن أيب فديك تبلغ مائة حديث، وله تفاريق حديث أخر تبلغ مخسني حديثا،  َُ ُ ْ َ
ًاديثه شيئا منكرا، وأرجو أنه ال بأس بهومل أر يف أح ً. 

اتقــوا اهللا وأصــلحوا «: ِوصــنا قــالؤه أ قــال لــه أبنــاذكــروا أنــه ملــا حــرضته الوفــاة
 .»ذات بينكم، وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني

 .ومات يف سنة تسع وستني ومائة
َّ بــن عتبـة بــن أيب وقـاص، ابــن أخـي ســعد بـن أيب وقــ)٢(نـافع) ق م( .٥٢٤ ََّ ْ َ َ َُ اص، ويعــرف ْ

 .باملرقال
ُصــحايب، شــهد أحــدا مــع أبيــه كــافرا، وأبــوه عتبــة هــو الــذي كــرس رباعيــة النبــي  ََ َ ً ً
ًصــىل اهللا عليــه وســلم يومئــذ ومــات قبــل الفــتح كــافرا، وأســلم ابنــه نــافع هــذا يــوم 
َّالفتح، روى عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يف فـتح األقـاليم، وخـروج الـدجال  َّ

 .]ب-٤٢[بعد فتح الروم
 .)ق م(وعنه ابن عمته جابر بن سمرة

ُّ بن عجري بن عبد يزيـد بـن هاشـم بـن املطلـب بـن عبـد منـاف القـريش )٣(نافع) د( .٥٢٥ ِ َ َ ُْ َّ ُ َ ُ
                                                        

 .»هتذيب الكامل«، والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )٨/٤٥٦: (»اجلرح والتعديل« )١(
 ).٢٩/٢٨٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٢٨٦: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٣٢٤ 
ُّاملطلبي، حجازي َّ َّ ُ. 

ُأبيه، وعمه ركانة، وعيل بن أيب طالب: روى عن ِّ َ. 
راهيم بــن: وعنــه  َّابنــه حممــد، وعبــد اهللا بــن عــيل بــن الــسائب، وحممــد بــن إبــ

 .»الثقات«احلارث التيمي، ذكره ابن حبان يف 
َ بــن عمــر بــن عبــد اهللا بــن مجيــل بــن عــامر بــن حــذيم بــن ســالمان بــن )١(نــافع) ع( .٥٢٦ َْ ِ ُ

َربيعة بن سعد بن مجح اجلمحي املكي ُُّ َ َِ َ ُُّْ . 
ٍبرش بن عاصم، وعبد اهللا بن أيب مليكة، وعمرو بن دينار، وعدة: روى عن ِ َِّ ْ ْ َ ُ. 

َّمح: وعنه مجاعة منهم اد بن أسامة، وداود بن عمرو، وعبـد اهللا بـن املبـارك، َ
َّوالقعنبي، وابن مهدي، وأبو نعيم، ووكيع، وحييى القطان، ويزيد بن هارون َ َ َ ْ َ ُ. 

ٌثبــت ثبــت، صــحيح احلـديث: قـال اإلمــام أمحــد ًوقــال مــرة وحييــى بــن معــني . ٌ َّ َ
ُّزاد أبو حاتم حيتج به. ثقة: وأبو حاتم والنسائي َ ْ ُ. 

 .»الثقات« ابن حبان يف وذكره
َّوقال حممد بن سعد عن شهاب بن عباد ََ هـ، وكان ثقة، ١٦٩مات بمكة سنة : ِ

 .قليل احلديث، فيه يشء
ُّ بــن مالــك بـن أيب عــامر األصــبحي، أبــو سـهيل املــدين، حليــف بنــي )٢(نـافع) ع( .٥٢٧ ْ ُ َُّ َ َ َ ْ َ ِ ِ

ْتيم، عم مالك بن أنس، وأخو أويس والربيع َْ َُ َ. 
                                                        

 ).٢٩/٢٨٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٢٩٠: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٣٢٥ 
ْأنس بن مالك، وسعيد بن املسيب، وسهل بـن سـعد، وابـن أبيه، و: روى عن َْ َ

ْعمــر، وعــيل بــن احلــسني، وعمــر بــن عبــد العزيــز، وعــون بــن عبــد اهللا بــن عتبــة،  ُ َْ
ْوالقاسم بن حممد، وأيب بردة بن أيب موسى ُ. 

ابن أخيه مالك بن أنس، وإسامعيل بـن جعفـر، وسـليامن : وعنه مجاعة منهم
ُّبن بالل، والدراوردي، َْ ْ والزهري َّ  .-وهو من أقرانه-ُّ

 .من الثقات: قال أمحد
 .ثقة: وقال أبو حاتم والنسائي

 . »الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ًكان صدوقا: وقال ابن خراش
 .تويف يف إمارة أيب العباس: قال الواقدي

َّ بــن حممــود بــن الربيــع، ويقــال)١(نــافع) س د ر( .٥٢٨ ُ ْ ْابــن ربيعــة األنــصاري، مــن أهــل : َ َ
 .ءإيليا

ُّ وعنـــه حــرام بــن حكــيم الدمــشقي، ومكحـــول .روى عــن عبــادة بــن الــصامت َِّ َ
 .الشامي

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
كنيتـه أبـو : َّ بن أيب نافع البزاز، مـوىل أيب أمحـد، ويقـال)٢(نافع) س ت د( .٥٢٩

 .عبد اهللا
                                                        

 ).٢٩/٢٩١: (»هتذيب الكامل« )١(
  ).٢٩/٢٩٣: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٣٢٦ 
َمعقل بن يسار يف قـراءة ثـالث آيـات مـن آخـر سـورة احلـرش، وأيب : روى عن ََ ْ

 .)١(حديثهريرة 
ِأبو العالء خالد بن طهامن، وابن أيب ذيب: وعنه ْ ُ. 

 .ثقة: قال ابن معني
 . بن أيب نافع)٢(نافع .٥٣٠

َعن معبد ْ هـو أبـو داود األعمـى نفيـع، كـام سـيأيت : وقـال أبـو حـاتم. عرفُ ال ي،َ
 .قريب
ْ بن هرمز)٣(نافع .٥٣١ ُّ أبو هرمز السلمي البرصي،ُ َ ُْ ُّ ُّ. 

ُّأمحد بن يونس، وشيبان بن فروخ: وعنهُروى عن أنس بن مالك منكرات،  َ. 
 .ضعيف: قال أمحد بن حنبل وابن معني وأبو زرعة

َّوقال مرة. ليس بيشء: وقال ابن معني  .ليس بثقة، كذاب: َ
 .مرتوك، ذاهب احلديث: وقال أبو حاتم
 .ليس بثقة: وقال النسائي
 .يروي عن أنس ما ليس من حديثه: وقال ابن حبان

وعامــــة أحاديثــــه غــــري حمفوظــــة، : عــــدي أحاديــــث ثــــم قــــالوقــــد أورد لــــه ابــــن 
                                                        

 .»ال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر«:  كذا واحلديث هو)١(
 ).٨/٢٤٩: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٤٢: (»ميزان االعتدال« )٢(
 ).٨/٢٤٩: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٤٣: (»ميزان االعتدال«)٣(



 
 

٣٢٧ 
ِّوالضعف بني عىل رواياته َ. 

ُّ بـــن يزيـــد الكالعـــي، أبـــو يزيـــد املـــرصي، ويقـــال)١(ِنـــافع) ق س د م خـــت( .٥٣٢ ْ ِ ُِّ إنـــه : َ
ُّموىل رشحبيل بن حسنة القريش ََ َُ َُ ْ. 

َّحيوة بن رشيح، وابن جريج، وهشام بن عروة، وعدة: روى عن ِ ْ َُ ُ ْ ْ ََ ُ. 
ٍبقية، وابن هليعة، وابن وهب: اعة منهموعنه مج ِّ  .]أ-٤٣[َ

 .كان من ثقات الناس: قال أمحد بن صالح
 .ال بأس به: )٢(]أبو حاتم[وقال

 .ليس به بأس: وقال النسائي
 .هـ١٦٨تويف سنة : قال ابن يونس

َ موىل أم سلمة)٣(نافع) س( .٥٣٣ َ ِّ ُ. 
 .روى عنها، وعنه عبد الرمحن بن احلارث بن هشام

ّ مــوىل عبــد اهللا بــن عمــر بــن اخلطــاب القــريش العــدوي، أبــو عبــد اهللا )٤(نــافع) ع( .٥٣٤ ُّ ِ ُ
ُّاملـــدين، قيــــل َ مــــن كابــــل، : مــــن نيــــسابور، وقيــــل: أصــــله مــــن املغــــرب، وقيــــل: َ

 .غري ذلك، وكان اسمه أبرشهر بن هرمز، وقيل اسم أبيه كاوس: وقيل
                                                        

 ).٢٩/٢٩٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 . زيادة من املصدر يظهر أهنا سقطت من األصل)٢(
 ).٢٩/٢٩٧: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٢٩/٢٩٨: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٣٢٨ 
وأيب رافـع بـن خـديج، : عبد اهللا بن عمر مواله، وخلـق سـواه مـنهم: روى عن

ْســـعيد، وأيب لبابـــة، وأيب هريـــرة، والربيـــع بنـــت معـــوذ، وصـــفية بنـــت أيب عبيـــد،  َ ِّ َ ِّ َ ِّ َُ ُ ُّ
 .ي املؤمنني، ومجاعة من التابعنيَّوعائشة، وأم سلمة أم
ابناه عمر وأبو بكر، وإسامعيل بن أمية، وأيوب، وجرير بن : وعنه خلق منهم

ْتيبـــة، ومحيـــد الطويـــل، واألعُحـــازم، واحلكـــم بـــن ع َ مل يـــسمع منـــه، : مـــش وقيـــلُ
َوصالح بن كيسان، وعبد اهللا بن دينار، واألوزاعي، وعبد اهللا بن عمر، وفليح بن  ُ ْ َ
ســليامن، والليــث، ومالـــك، وحممــد بـــن إســحاق، وحممــد بـــن ســريين، إن كـــان 
ْحمفوظــــا، وابــــن أيب ذيــــب، والزهــــري، وموســــى بــــن عقبــــة، وحييــــى بــــن ســــعيد  ًُ ُّْ

ْاألنصاري، ويونس بن عبيد،  َ  .وأبو إسحاق السبيعيُ
 .ًكان ثقة، كثري احلديث: قال حممد بن سعد
ُّأصح األسانيد: وقال البخاري  .مالك عن نافع عن ابن عمر: َ
ِّكنـت إذا سـمعته يــحدث عـن ابـن عمـر ال أبـايل أن ال أسـمعه مـن : وقال مالك َ ُ

 .غريه
 بن عبد العزيز وبعثه عمر: َّلقد من اهللا علينا بنافع، قال: وقال عبيد اهللا بن عمر
 .إىل مرص يعلمهم السنن

ُّإذا اختلــف ســامل، ونــافع يف ابــن عمــر مــن أحــب : قلــت ألمحــد: وقــال حــرب
 .ال أتقدم عليهام: إليك؟ فقال

وكــذا مل يفــضل بيــنهام حييــى بــن معــني، وكــذا توقــف فــيهام ويف عبــد اهللا بــن 
 .ثقات: دينار وقال

ُّوقال العجيل ْ ٌّمدين تابعي ثقة: ِ ٌَّ  .ثقة نبيل:  ابن خراشوقال. َ



 
 

٣٢٩ 
أثبت أصحاب نافع مالك، ثم أيوب، ثم عبـد : ًوقال أيضا. ثقة: وقال النسائي

ْاهللا، ثم عمر بن نافع، ثم حييى بن سعيد، ثم ابن عون، ثـم صـالح بـن كيـسان، ثـم  َْ َ
َموسـى بــن عقبــة، ثـم ابــن جــريج، ثـم كثــري بــن فرقـد، ثــم الليــث، ثـم أصــحابه عــىل  َ ْْ َ ُ ُ

 .طبقاهتم
اختلـــف ســـامل ونـــافع يف ثالثـــة أحاديـــث يرفعهـــا ســـامل : ًلنـــسائي أيـــضاوقـــال ا

 .ويوقفها نافع والصواب معه وسامل أجل
: تـسع عـرشة وقيـل: سنة ست عـرشة، وقيـل: مات سنة سبع عرشة ومائة وقيل

 .سنة عرشين ومائة
 .)١(نافع) ق( .٥٣٥

ًإذا سبب اهللا ألحدكم رزقا من«: ُوليس بموىل ابن عمر، عن عائشة ْ ِ ُ َ َ َّ ٍ وجـه فـال َ
ُيدعه حتى يتنكر له َْ  .وعنه الزبري بن عبيد. »َ

ُنافع شيخ يروي عن عائشة، جهدت جهدي كله : »الثقات«قال ابن حبان يف 
 .هو نافع بن عطاء: ٍفلم أقف عىل نافع هذا من هو، وقال يف موضع آخر

َّرافع أبو غالب الباهيل اخلياط: ، ويقال)٢(نافع)ق( • َ ُّ نى«، يأيت يف ِ  .»الكُ
ُّ موىل يوسف السلمي)٣(نافع .٥٣٦ َُّ. 

 .مرتوك احلديث: قال أبو حاتم. وعنه سعيد بن حييى. عن عطاء
                                                        

 ).٢٩/٣٠٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٣٠٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٨/٢٥٠: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٤٤: (»ميزان االعتدال «)٣(



 
 

٣٣٠ 
ُّ اهلمداين، كويف)١(نافع .٥٣٧ ْ َ. 

ِروى عـن احلـارث، مل يـصح، قـال ابـن عـدي: قال البخـاري إنـام هـو حـديث : َ
 .مقطوع
ُّ بــن نجــيح احلنفــي، ويقــال)٢(ِنائــل) ق( .٥٣٨ َ َ ِ ْالثقفــي، أبــو ســهل : َ َ ُّ َ ُّالبــرصي، ] ب-٤٣[َّ َْ

ُّالبغدادي، وهو خال عيسى بن أبان القايض: ويقال َْ. 
َالثوري، وفطر بن خليفة، ومسعر، وعدة: روى عن ْ ِ. 

َّأبـــو بـــدر عبــــاد بـــن الوليـــد، وعبـــد القـــدوس بـــن حممــــد : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم َ
ديمي ْاحلبحايب، وعمر بن شبة النمريي، والكُ ُّ َّ ُّ َ َْ ْ َ َُّ َ. 

 .شيخ: قال أبو حاتم
ثنــا نائــل بــن : ثنــا يزيــد بــن ســنان: بــن نــافع )٣(ثنــا عبــد احلكــيم: ل ابــن عــديوقــا

 .نجيح خال عيسى بن أبان ثقة، كان أصحابنا يكتبون عنه
ُّقلت للدارقطني: وقال الربقاين َُ  .ال: ثقة هو؟ فقال: َّ

ُّاجلعفي، كويف: ُّ الوالبي، ويقال)٤(ُنباتة) س( .٥٣٩ ُ. 
ُّوقال الدارقطني َُ َنباتة بن اجل: َّ َعد بن جعفيُ ْ ُ ْ. 

ًسويد بن غفلة، وعمر بن اخلطاب، وكان معلام يف زمانه: عن ِّ َ ْ َُ َُ َ. 
                                                        

 ).٨/٢٥١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٤٤: (»زان االعتدالمي «)١(
 ).٢٩/٣٠٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .وما أثبتناه من املصدر. عبد الكريم:  يف األصل)٣(
 ).٢٩/٣١٠: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٣٣١ 
َإبراهيم النخعي، واألسود بن يزيد، وسويد بـن غفلـة ومهـا مـن أقرانـه، : وعنه َ ْ َ َُ ْ َُّ َ َّ

ْوعاصم بن كليب َ ُ. 
ًكـان معلـام يف زمـن عمـر بـن : »الثقـات«قال أبو حـاتم الـرازي وابـن حبـان يف  ِّ َ ُ

 .خلطابا
ُاألصــبغ بـــن نباتــة عــن عــيل، ونباتـــة عــن عمــر، املحـــدثون : وقــال الــدارقطني َ ْ َ

األصـبغ بـن نباتـة بفـتح : يقولون بضم النون، وسمعت أبا بكـر بـن األنبـاري يقـول
ُّالنون، وكذلك نباتة اجلعفي عن عمر مثله ُ َ. 

 .، برصي)١(نباتة .٥٤٠
 .عن ابن عمر
 .جمهول: قال أبو حاتم

ْنبهــان) خ( .٥٤١ ُّريش اجلمحــي، أبــو صــالح املــدين، وهــو والــد صــالح مــوىل ُ القــ)٢(َ ُّ َ ََ َ ُ ُّ
ْالتوأمة بنت أمية أخت صفوان بن أمية َ ُ. 

 .أيب قتادة يف قصة احلامر الوحيش: روى عن
ًسامل أبو النرض فقط، روى له البخاري مقرونا بأيب حممد موىل أيب قتادة: وعنه ْ َّ. 
ْنبهان .٥٤٢ ُّ القريش املخزومي، أبو)٣(َ َْ َ ُّ َ حييى املدين، موىل أم سلمة ومكاتبهاُ َُ َ َُّ َ. 

َإذا كــان ملكاتــب إحــداكن مــا يــؤدي فلتحتجــب منــه«: روى عنهــا ، وحــديث »ُِ

                                                        
 ).٨/٢٥١: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٤٥: (»ميزان االعتدال« )١(
 ).٢٩/٣١١: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٣١١: (»الكاملهتذيب « )٣(



 
 

٣٣٢ 
 .»أفعمياوان أنتام«

ُّحممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة، والزهري: وعنه ْ ُّ)٤(. 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ْنبيح .٥٤٣ َ ُّ بن عبد اهللا العنزي، أبو عمرو ا)١(ُ  .ُّلكويفََ
 .، وابن عباس، وابن عمر، وأيب سعيد)٤(جابر: عن
ْاألسود بن قيس: وعنه ََ ْ  .، وأبو خالد الداالين)٤(َ

 .ثقة، مل يرو عنه سوى األسود بن قيس: قال أبو زرعة
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ْنبيشة) ٤ م( .٥٤٤ َ ُّ اهلذيل)٢(ُ َ، وهو نبيشة اخلري بن عبد اهللا بن عمرو بن عتـاب بـُ ن ُ
ْاحلــارث نــصري بــن حــصني بــن دابغــة بــن حليــان بــن هــذيل بــن مدركــة بــن  َْ ُ َ ُ
َإلياس بن مرض بـن نـزار، وقيـل غـري ذلـك يف نـسبه، صـحايب جليـل، وهـو  ُ

ِّابن عم سلمة بن املحبق َ ُ َ َ. 
 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

ُّأبو املليح اهلذيل: وعنه ن املعـىل  جـدة أيب الـيام)٣(]عاصـم[ِّ، وأم )ق س د م(ُ
 .بن راشد النبال

                                                        
 ).٢٩/٣١٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٣١٥: (»هتذيب الكامل« )٢(
 . زيادة من املصدر)٣(



 
 

٣٣٣ 
ْنبيشة .٥٤٥ َ  . بن أيب سلمى)١(ُ

 .روى عنه رشيد أبو موهوب
 .جمهول: قال أبو حاتم

ْنبيط) ق س تم د( .٥٤٦ َ ٌّ بن رشيط األشجعي الكويف، صحايب)٢(ُ ُّ ُ ُّ َ ْ َ ِ َ. 
 .النبي صىل اهللا عليه وسلم، وعن أنس، وسامل بن عبيد: روى عن
ٍعنه، وعن نعيم بن أيب هندعن رجل من احلي :  وقيل،ابنه سلمة: وعنه ْ ِ ْ َ  س م(ُ

 .، وأبو مالك األشجعي)ق
َسألت بن معني عن نبيط بن رشيط قال: قال عثامن بن سعيد ْ َ  .أبـو سـلمة ثقـة: ُ

ّوفـرق أبـو عمــر بـني نبـيط بــن رشيـط وبـني نبــيط بـن جـابر وجعلهــام ابـن أيب حــاتم 
 .ًواحدا

 .والصواب قول ابن عبد الرب: قال شيخنا
ْنبيط) س( .٥٤٧ َ ْسامل بن أيب اجلعد]أ-٤٤[وعنه . ، عن جابان غري منسوب)٣(ُ َ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ْابن سميط: ُوزعم بعضهم أنه نبيط بن رشيط وقيل َ  . فاهللا أعلم،ُ

                                                        
: »لــــــسان امليــــــزان«و ) ٤/٢٤٥: (»ميــــــزان االعتــــــدال«و ) ٨/٥٠٦: (»اجلــــــرح والتعــــــديل «)١(

)٨/٢٥١.( 
 ).٢٩/٣١٦: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٣١٨: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٣٣٤ 
ْنبيه) ٤م( .٥٤٨ َ ْ بن وهب بن عثامن بن أيب طلحـة بـن عبـد العـزى بـن عـثامن بـن عبـد )١(ُ ْ ُْ ُ ُ ْ ََّ َ

ُّالـــدار بـــن قـــيص القـــريش ا َ ُ َُ ُّلعبـــدري احلجبـــي، وقـــال البخـــاريَّ َ ُّ ْ ََ ْنبيـــه بـــن وهـــب : َ َ َْ ُ
 .الكعبي حجازي

ُأبان بن عثامن بن عفان، وكعب موىل سعيد بـن العـاص، وحممـد : روى عن
 .بن احلنفية، وأيب هريرة

بنـــوه عبـــد األعـــىل، وعبـــد اجلبـــار، وعبـــد العزيـــز، وأيـــوب بـــن موســـى، : وعنــه
 . ونافع موىل ابن عمر، وآخرونوربيعة، وأبو الزناد، وحممد بن إسحاق،

 .ثقة: قال النسائي
روى عنـــه نـــافع، ولـــيس بـــه بـــأس، وكـــان ثقـــة، قليـــل : وقـــال حممـــد بـــن ســـعد
 .احلديث، وأحاديثه حسان

 .توىف يف فتنة الوليد بن يزيد
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ْنبيه .٥٤٩ َ ُ)٢(. 
 .النجمهو: ، روى أبو كعب عن جده نبيه، قال أبو حاتمصفيةرأى أبا 

ُّ بن أمحد العطار الدمشقي)٣(نجا .٥٥٠ ِّ  .توىف سنة تسع وستني وأربع مائة. َّ
                                                        

 ).٢٩/٣١٩: (»الكاملهتذيب « )١(
: »لــــــسان امليــــــزان«و ) ٤/٢٤٥: (»ميــــــزان االعتــــــدال«و ) ٨/٤٩١: (»اجلــــــرح والتعــــــديل «)٢(

)٨/٢٥٢.( 
 ).٨/٢٥٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٤٨: (»ميزان االعتدال«)٣(



 
 

٣٣٥ 
ْنجدة) عس( .٥٥١ ُّ بن املبارك السلمي الكويف)١(َ ُّ َ ُ. 
َ عقبة، ومالك بن مغول بنُاحلسني املرهبي الكويف، ورزين: عن ْ ِ ْ ُ. 
ْأمحد بـن إبـراهيم الـدورقي، وعبـد اهللا بـن حبيـق، وعـيل بـن حممـد بـ: وعنه َ ُ ُّْ َ ن َّ

ُّعيل بن أيب املضاء املصيـيص، وقـال ْ ِّ ِ نجـدة : سـمعت احلـسن بـن الربيـع يقـول: َ
 .بن املبارك عندنا بالكوفة مثل سفيان الثوري

ْنجـــــدة .٥٥٢ ُ بـــــن عـــــامر احلـــــروري)٢(َ  مـــــن رؤوس اخلـــــوارج، مـــــذكور يف كتـــــب .َ
 .الضعفاء

ْنجدة) د( .٥٥٣ ُّ بن نفيع احلنفي)٣(َ َْ َ َ  .ُ، أراه ولد موسى بن نجدةُ
ًإال تنفروا يعذبكم عذابا أليام ﴿:  عباس يف قولهروى عن ابن ْ ُِ َِ ً ْ َ َُ َِّ ُ َ َّ ِ﴾. 

 .وعنه عبد املؤمن بن خالد
َّ، عن قزعة اجلامل أنه محل أنس بن مالك إىل مكة بن دينار)٤(نجم .٥٥٤ َ. 

 .جمهوالن: قال أبو حاتم
َ بن فرقد)٥(نجم .٥٥٥ ْ َّ، وهو ابن أيب حممد العطار أبو حممد البرصيَ َ. 
َعطاء بن أيب مسلم اخلراساين، وسعيد بن أيب عروبة: عن ََ ِّ ُ. 

                                                        
 ).٢٩/٣٢١: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٢٥٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٤٥: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٢٩/٣٢١: (»لكاملهتذيب ا« )٣(
 ).٨/٢٥٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٤٦: (»ميزان االعتدال«)٤(
 .)٨/٢٥٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٤٦: (»ميزان االعتدال«و) ٨/٥٠٠: (»اجلرح والتعديل« )٥(



 
 

٣٣٦ 
َّقتيبة، وموسى بن إسامعيل، ومسدد، ويزيد بن هارون، وعدة: وعنه َِّ َ ُ. 

 .ال بأس به: قال أبو حاتم وأبو زرعة
َّحمل: زاد أبو حاتم ِ  .ِّه الصدقَ
 .ليس بذاك: وقال األزدي

 .)١(نجم .٥٥٦
 .وعنه عمران القطان. عن جماهد

 .ال أعرفه: و زرعةقال أب
ِنجـيح .٥٥٧ ُّ بــن عبــد الــرمحن الــسندي، أبــو معـرش املــدين، مــوىل بنــي هاشــم، كــان )٢(َ َ َِّ َْ َ ْ

ٍمكاتبا المرأة من بني خمزوم ًِ ُ. 
ْرأى أبا أمامة بن سهل بن حنيف َُ. 

ِّسعيد املقربي، وسعيد بن املسيب، وحممد بن كعب، وحممد : وروى عن َِّ ُُ ْ َ
در، ونافع، وهش ِبن املنكَ ْ ْام بن عروة، ومجاعةُ ُ. 
ابنـه حممـد وهـو آخـر مـن روى عنـه، وسـعيد بـن منـصور، : وعنه مجاعة منهم

ُّوالثــوري ومــات قبلــه، وعبــد اهللا بــن إدريــس، وابــن مهــدي، وعبــد الــرزاق، وأبــو  ْ َّ
ْنعيم، والليث بن سعد، والواقدي، وهشيم، ووكيع، ويزيد بن هارون َ َ ْ ْ َِ َ ُ ُ. 

ْقال هشيم َ  . يشبهه وال أكيس منهًما رأيت مدنيا: ُ

                                                        
 ).٨/٢٥٣: (»لسان امليزان«و ) ٨/٥٠٠: (»اجلرح والتعديل «)١(
 ).٢٩/٣٢٢: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٣٣٧ 
ْوقال أبو نعيم َ ًكان كيسا حافظا: ُ ً ِّ َ. 

ْسمعت أبا جزء نرص بن طريف يقول: وقال يزيد بن هارون َ ْ َأبو معرش أكذب : َ ْ َ
هذا علمك يف األرض فكيـف : َّمن يف السامء ومن يف األرض، قلت يف نفيس

َفوضع اهللا أبا جزء ورفع أبا معرش: علمك بالسامء؟ قال يزيد ْْ َُ. 
َّوقــال الفــالس ِّكــان حييــى ال حيــدث عنــه، ويــضعفه : َ ويــضحك إذا ]ب-٤٤[َُ

ِّذكره، وكان ابن مهدي يـحدث عنه َ ُ. 
ُكان أبو معرش تعرف وتنكر: عن ابن مهدي: وقال غريه َ. 

حديثه عندي مضطرب، ال يقيم اإلسناد، ولكن أكتـب : وقال أمحد بن حنبل
ًوقال أمحد مرة. حديثه أعترب به َّ ُتـب مـن حديثـه مـا كـان عـن حممـد بـن كعـب ُيك: َ
َّوقال مرة. يف التفسري  .ًكان صدوقا، ولكنه ال يقيم اإلسناد، ليس بذاك: َ

ًكـان بـصريا : كان أمحد بن حنبل يرضاه يف املغازي، ويقـول: وقال أبو حاتم
ِّوكنــت أهــاب أحاديثــه حتــى رأيــت أمحــد يـــحدث عــن رجــل : قــال أبــو حــاتم. هبــا َ ُ

ِ يف كتابــة حديثــهُدْعــَعنــه، فتوســعت ب وروى عبــد الــرزاق عــن الثــوري عنــه : قــال. َِ
ًحـــديثا واحـــدا َ وحدثنيـــه أبـــو نعـــيم عنـــه فقيـــل لـــه أهـــو ثقـــة؟ فقـــال،ً ِّصـــالح، لـــني : ُ َ

ِّاحلديث، حمله الصدق، يكتب من حديثه الرقاق ُ ِّ)١(. 
َّوقـــال مـــرة. لـــيس بقـــوي: وقـــال حييـــى بـــن معـــني لـــيس : ً وقـــال مـــرة.ضـــعيف: َ

ًمياُبيشء، كان أ ِّ. 

                                                        
هتــذيب «. إنـام هــي مـن كـالم ابــن معـني.. يكتـب مـن حديثــه الرقـاق: بـارة األخــرية كـذا، والع)١(

 .فلعله وقع سقط قبلها) ٢٩/٣٢٧: (»الكامل



 
 

٣٣٨ 
 .ُمنكر احلديث: وقال البخاري

 .ضعيف: وقال أبو داود والنسائي والدارقطني
 .م بعض أهل العلم فيه من قبيل حفظهَّلقد تكَ: وقال الرتمذي
 .ًال أروي عنه شيئا: قال حممد

 .ًال يساوي حديثه شيئا: وقال صالح بن حممد جزرة
 .صدوق يف احلديث، وليس بالقوي: وقال أبو زرعة

َال أبو بكر بن أيب خيثمة سمعت حممد بن بكار بن الريان يقولوق ْ تغري قبل : َ
ًموته تغريا شديدا حتى كان خيرج منه الريح وال يشعر هبا ً ُّ ْ َ. 

 .كان ال يعرف اإلسناد: )١(وقال ابن نمري
َقـد روى عنـه الثـوري وهـشيم والليـث بـن سـعد وغـريهم مـن : وقال ابـن عـدي ُ ُّ َّ

 . يكتب حديثهالثقات، وهو مع ضعفه
يف : تـــويف ســـنة ســـبعني ومائـــة، زاد غـــريه: قـــال حممـــد بـــن ســـعد وغـــري واحـــد

ًوكان أبيض سمينا وقال غريه: رمضان، زاد ابن سعد ِ َ  .كان أسود: َ
ْنجيد) بخ( .٥٥٨ َ ُّ بن عمران بن حصني اخلزاعي)٢(ُ ْ ُْ َ ُ ِ. 

 .وعنه ابناه عبد اهللا، وحممد: عن أبيه

                                                        
، والنقل عن ابـن نمـري مـن زيـادات احلـافظ ابـن كثـري عـىل )١٠/٤٢٢: (»هتذيب التهذيب« )١(

 .»هتذيب الكامل«
 ).٢٩/٣٣١: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٣٣٩ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ِّنجي) ق س د( .٥٥٩ َ ُّ احلرضمي الكويف)١(ُ ُ َ ْ َ. 
ال يعجنـي :  وقـال،»الثقـات«ذكـره ابـن حبـان يف . ّعن عيل، وعنه ابنه عبـد اهللا
 .االحتجاج بخربه إذا انفرد

َنجي .٥٦٠ ْ بن عبيد البهراين)٢(ُ َُ. 
 .ال أعرفه: لبخاري، وقال أبو حاتمذكره ا

ْنذير) عس( .٥٦١ َ ُّ الضبي)٣(ُ َّ. 
 .وعنه ابنه إياس. عن عيل

َنزار) ق ت( .٥٦٢ ُّ بن حيان األسدي)٤(ِ َ َُ ََّ. 
رمة: عن َأبيه، وعكْ ِ. 
َّابنه عيل، وعبد اهللا بن حممد الليثي، وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم، : وعنه َ ُّ َّ

 .والقاسم بن حبيب
يـروي عـن عكرمـة مـا لـيس مـن حديثـه، ال جيـوز االحتجـاج : )٥(قال ابـن حبـان

                                                        
 ).٢٩/٣٣٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٢٠٤: (»لسان امليزان «)٢(
 ).٢٩/٣٣٣: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٢٩/٣٣٣: (»هتذيب الكامل« )٤(
هتـــــذيب «والنقـــــل عنـــــه مـــــن زيـــــادات احلـــــافظ ابـــــن كثـــــري عـــــىل ). ٣/٥٦: (»املجـــــروحني «)٥(

 .»الكامل



 
 

٣٤٠ 
 .به بحال
َّالنــزال) س تــم د خ( .٥٦٣ ُّ ســربة اهلــاليل العــامري الكــويفُ بــن)١(َّ ُ ُّ ِْ ُِّ َ ْيالن، َعــ، مــن قــيس َ

 .ٌخمتلف يف صحبته
 خ(النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم، ورساقــة بــن مالــك، وابــن مــسعود: روى عــن

مرســــل، وأيب : ، وأيب بكـــر الــــصديق فقـــال)ق س تــــم د خ(، وعـــثامن، وعـــيل)س
 .مسعود
َّإســـامعيل بـــن رجـــاء، والـــضحاك بـــن مـــزاحم، وعـــ: وعنـــه امر الـــشعبي، وعبـــد َّ

َامللك بن ميرسة  .)س تم د خ(َْ
 .ثقة، من كبار التابعني: قال العجيل
النـزال بـن سـربة :  عـن إسـحاق بـن منـصور عـن ابـن معـني قـال)٢(وقال أبو حـاتم

َمن يسأل عنه، قال أبو حاتم ْ  .ال بأس به: ُ
 .]أ-٤٥[»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َّالنزال) د( .٥٦٤ ْ بن عامر، برص)٣(َّ َ  .ٌّيََّ
بلغه عن ابن عباس، وعن أيب عثامن النهدي : وقال البخاري. عن ابن عباس

َّيف قراءة ابن مسعود، وعنه عمران بن حدير، وقرة بن خالد ُْ ْ َُ ِ. 

                                                        
 ).٢٩/٣٣٤: (»هتذيب الكامل« )١(
هتــذيب «يــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل ، والنقــل عنــه مــن ز)٨/٤٩٨: (»اجلــرح والتعــديل «)٢(

 .»الكامل
 ).٢٩/٣٣٧: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٣٤١ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ُنسطور .٥٦٥ ْ ُ الرومي، ويقال جعفر بن نسطور)١(َ ْ ُّ َُّ. 
َّبعــد الثالثامئــة فكذ )٢(ادعــى هــذا الــشخص الـــصحابة ُبـــه أئمــة احلــديث الـــذين َ َ

 .ُبلغهم ذلك، ومنهم من ينكر وجوده بالكلية ويطعن يف اإلسناد إليه
ْنسري) ق( .٥٦٦ َ ُ بن ذعلوق الثوري، موالهم، أبو طعمة الكويف)٣(ُ ُّ َّْ ُ ُ. 

َّأبيه، وسعيد بن جبري، وعبد اهللا بن عمر، وعدة: روى عن ِ. 
َّابنه عمرو، وسفيان الثوري، وعدة: وعنه ِ. 
 .»الثقات«ن حبان يف ذكره اب

ُّنيس) ق د( .٥٦٧ َ ُّ الكندي الشامي)٤(ُ َّ ُّ ْ ِ. 
خـــري الكفـــن احللـــة وخـــري الـــضحية « :روى عـــن عبـــادة بـــن الـــصامت حـــديث

بش األقرن ْالكَ َ  . وعنه ابنه عبادة.»ْ
ْنرص .٥٦٨ ُّ بن إبراهيم األنصاري البرصي)٥(َ َ ُّْ. 

 .كان يف املائة الثالثة
ِّلني احلديث: قال األزدي َ. 

                                                        
 ).٨/٢٥٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٤٩: (»ميزان االعتدال «)١(
 . كذا)٢(
 ).٢٩/٣٣٩: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٢٩/٣٤٠: (»هتذيب الكامل« )٤(
 ).٨/٢٥٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٤٩: (»ميزان االعتدال «)٥(



 
 

٣٤٢ 
ْنرص) أ( .٥٦٩ ُّ بن باب، أبو سهل اخلراساين املروزي)١(َ َ َِ ْ َُّ ُ. 
 .ٍإبراهيم الصائغ، وداود بن أيب هند: عن
رميت حديثه، وقال عبد اهللا : أمحد بن حنبل، وعيل بن املديني، وقال: وعنه
إنـام أنكـر النـاس عليـه حـني حـدث عـن إبـراهيم : سـألت أيب عنـه فقـال: بـن أمحـد

 مــا :هــو كــذاب، فقــال: إن أبـا خيثمــة يقــول: الـصائغ، ومل يكــن بــه بــأس، فقلــت لــه
 .أجرتئ أن أقوله، أستغفر اهللا

ًوقال مرة. ليس بثقة: وقال ابن معني َّ ًوقال مرة. ليس بيشء: َ َّ ٌكذاب خبيث: َ َّ. 
ُّوقال السعدي ْ  .ًال يساوي حديثه شيئا: َّ
ُيرمونه بالكذب: وقال البخاري ْ ًوقال مرة. َ َّ لموا فيه: َ ُتكَ َّ َ. 

َّال ينبغي أن يـحدث عنه:  زرعةوقال أبو َ ُ. 
 .مرتوك: وقال أبو حاتم والنسائي

ُبطل االحتجاج به: وقال ابن حبان َ. 
 .ضعيف: وقال الدارقطني
تب حديثه: وقال ابن عدي ُوله غري ما ذكرت، وهو مع ضعفه يكْ ُ َْ ِ َ ُ. 

ْنرص .٥٧٠ ُّ بن حاجب القريش اخلراساين)٢(َ ُ ُّ ُ ِ. 
ْء بن عبد الرمحن، وأيب هنيك، والعال)٣(جرير بن زيد: روى عن َ ُ. 

                                                        
، )٤٣٣ص:(»اإلكــــامل«، و)٨/٢٥٧: (»لــــسان امليــــزان«و) ٤/٢٥٠: (»ميــــزان االعتــــدال«)١(

 ).٢/٣٠٥: (»تعجيل املنفعة«و) ٣/١٧٦٢: (»التذكرة«و
 ).٨/٤٦٦: (»اجلرح والتعديل«و ) ٦/١٥٢: (»لسان امليزان «)٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. بن يزيد:  يف األصل)٣(



 
 

٣٤٣ 
 .ليس بيشء: قال ابن معني وأبو داود

 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم
 .صدوق ال بأس به: وقال أبو زرعة
ًمل يرو حديثا منكرا: وقال ابن عدي ً. 

ْنرص) س( •  .عبدة بن حزن تقدم: ، ويقال بن حزن)١(َ
ـــرص) ق( .٥٧١ ْن ُّ بـــن محـــاد بـــن عجـــالن الـــبجيل، أبـــو)٢(َ َ َ ْ َ َّ ُّ احلـــارث الـــوراق البـــرصي، َ َ َْ َّ

 .احلافظ
َّإرسائيل، وشعبة، ومسعر، وهشيم، وعدة: روى عن ِ ِْ َ َْ ُُ ْ. 

َأمحد، وروح بن الفرج، وحممد بن إسحاق الصاغاين: وعنه مجاعة منهم ََ ْ. 
 .َّكذاب: قال ابن معني

 .ليس بيشء: وقال يعقوب بن شيبة
 .يتكلمون فيه: وقال البخاري
 .حلديثذاهب ا: وقال مسلم
ُّوقال النسائي  .ليس بثقة: َّ

 .ال يكتب حديثه: وقال أبو زرعة وصالح بن حممد احلافظ
ُّوقال أبو حاتم واألزدي ْ  .مرتوك: َ

                                                        
 ).٢٩/٣٤٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٣٤٢: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٣٤٤ 
َكان خيطئ كثريا، وهيم يف اإلسناد، فلام كثر ذلـك منـه بطـل : وقال ابن حبان ُ ًَ
 .االحتجاج به

ُّيعد من الضعفاء: َّوقال زكريا الساجي ُ. 
 .ليس بالقوي يف احلديث: قطنيوقال الدار

ُ كلها غري حمفوظة، ومع ضعفه يكتب حديثههأحاديث]ب-٤٥[له  : وقال ابن عدي ِْ َ. 
ُنــرص) س( .٥٧٢ ْ ُّ بــن دهــر بــن األخــرم بــن مالــك األســلمي، لــه صــحبة، يعــد يف أهــل )١(َ ُْ ُّ ْ َُ َ َ َ

 .احلجاز
راهيم،روى حديثــه حممــد بــن إســحاق  عــن أيب اهليــثم بــن ، عــن حممــد بــن إبــ

َّ عن أبيه يف قصة ماعز،)٢(بن دهرنرص  ِ. 
 . بن زكريا)٣(نرص .٥٧٣

ًروى عن حييى بن أكثم القايض خربا منكرا ً. 
 .هو آفته: قال شيخنا الذهبي

ْنـرص) د( .٥٧٤ ُّ بــن زيــد املجــدر، أبــو احلــسن البغــدادي)٤(َ َ َْ َ ، مــوىل بنــي هاشــم، أصــله َُّ
ْمن سجستان ِ ِ. 

ِّرشيك، ويعقوب القمي: روى عن ُ. 
                                                        

 ).٢٩/٣٤٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 .وما أثبتناه من املصدر. فرقد:  يف األصل)٢(
 ).٨/٢٦٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٥١: (»ميزان االعتدال«)٣(
 ).٢٩/٣٤٦: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٣٤٥ 
ُّالصباح الدواليب، وحممد بن عيسى الطباعحممد بن : وعنه َّ َُّ. 

كان ثقة، صاحب حـديث، سـمع : ذكره حممد بن سعد يف علامء بغداد وقال
ًمن جرير بن حازم، وأيب هالل، ووهب، وغريهم، ومات قديام قبل أن حيدث، 

 .ال بأس به: وهو موىل جعفر األكرب بن أيب جعفر املنصور وقال ابن معني
ُنرص) فق( .٥٧٥ ْ َّ بن سالم)١(َ َ. 

ْعن عمر بن اهليثم ُّوعنه محدون بن عامرة البغدادي، ومل يرو عنه  غريه. َ َ ُ. 
ْنرص بن أيب ضمرة •  .، هو نرص بن حممد يأيتَ

ْنرص .٥٧٦ ُّ بن طريف، أبو جزء القصاب الباهيل البرصي)٢(َ َ َّ َُّ َ ْ َ. 
َّقتادة، ومحاد بن أيب سليامن، وعدة: روى عن ِ. 

ِّأهيام أحب إليك عثامن الربي أو نرص :  بن املباركقال حييى بن آدم لعبد اهللا ُ ُّ
 .ال ذا وال ذا: بن طريف؟ فقال

 .ثبتيًكان قدريا ومل يكن : وقال ابن املبارك
ًوقال مرة. ذهب حديثه: وقال يزيد بن هارون َّ َّكان قد مرض مرضة ظن أهنا : َ َ ً َ ْ َ

ُمرضــة املــوت فتــاب مــن أحاديــث ادعاهــا لعمــرو بــن دينــار، فلــام َ ْ  اســتقل ادعاهــا َ
ْأيضا فلم يقبل منه، وحكى الفالس أن أباد داود الطياليس تركه ًُ. 

تب حديثه: وقال اإلمام أمحد ُال يكْ ُ. 

                                                        
 ).٢٩/٣٤٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٢٦١: (»يزانلسان امل«و) ٤/٢٥١: (»ميزان االعتدال«)٢(



 
 

٣٤٦ 
 .ليس بيشء: وقال ابن معني وأبو حاتم

 .مرتوك: زاد أبو حاتم
ْهو من املعروفني بوضع احلديث: ًوقال ابن معني أيضا َ. 
ث عــىل أنــه ال يــروى عــن مجاعــة اجتمــع أهــل العلــم باحلــدي: وقــال الفــالس

 .ًأحدهم أبو جزء نرص بن طريف، عىل أنه كان حافظا
 .سكتوا عنه: وقال البخاري
 .ُذاهب احلديث: وقال السعدي

 .مرتوك: وقال النسائي والدارقطني
 .ال جيوز االحتجاج به: وقال ابن حبان

ِّهو بـني وله غري ما ذكرت من املناكري، و: وأورد له ابن عدي أحاديث ثم قال َ
ْاألمر يف الضعف، وقد أمجعوا عىل ضعفه َّ. 

ْنرص)ق س د م ي( .٥٧٧ ٌّ بن عاصم الليثي البرصي، تابعي جليل)١(َ ُّْ َ َّ. 
ْعمر بن اخلطاب، وفروة بن نوفل، ومالك بن احلويرث: روى عن َ َُ ْ  س د م ي(َ

ٍ، وحييى بن يعمر، وعدة)ق َِّ َ ْ َ. 
ْبــرش بــن عبيـد، وجــابر بــن زيـد، ومحيــ: وعنـه َ ُ ُ ْ ْد بــن هـالل، وعمــران بــن حــدير، ِ َُ
َّ، ومالك بن دينار، وأبو سعد البقال، وأبو سلمة)ق س د م ي(وقتادة َ. 

َّذكره خليفة يف الثانية من قراء البرصة ُ. 
                                                        

 ).٢٩/٣٤٧: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٣٤٧ 
 .إنه أول من وضع العربية: ًكان خارجيا، ويقال: وقال أبو داود
 .ثقة: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 . يف ترمجة خالد بن خالدوله حديث آخر

 . بن عاصم األنطاكي)١(نرص)د( .٥٧٨
ْروى عـــن أيب ضــمرة أنـــس بــن عيـــاض، والوليــد بـــن مــسلم، وحييـــى ، )٢(شــيخ َ

َّالقطان، ويزيد بن هارون، وعدة ِ. 
َّجعفر الفريايب، وعثامن بن خرزاذ، وعدة: وعنه ِ َِّ ُّْ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
َوقال العقييل  :ثنـا الوليـد :]أ-٤٦[ )٤(ثنا نرص بن عاصم: لفريايبثنا جعفر ا: )٣(ُ
قــال :  عــن أيب هريـرة قـال، عـن أيب سـلمة، عــن حييـى بـن أيب كثــري،ثنـا األوزاعـي

 وبــني نــوح ،كــان بــني آدم ونــوح عــرشة قــرون«: رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم
 .)٥(ال يتابع عليه: ، ثم قال العقييل»وإبراهيم عرشة قرون

                                                        
 ).٢٩/٣٤٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . شيخ:  قوله)٢(
 ).٤/٢٩٨: (»الضعفاء «)٣(
 . وقع يف هذا املوضع من األصل حشو وتكرار)٤(
 .»هتذيب الكامل« النقل عن العقييل من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )٥(



 
 

٣٤٨ 
 .روى مناكري: عن حييى بن بكري، قال ابن يونسحلميد،  بن عبد ا)١(نرص .٥٧٩
ْنـــــرص)ق ت( .٥٨٠ ُّ بـــــن عبـــــد الـــــرمحن بـــــن بكـــــار النـــــاجي)٢(َ ِ َّ َّ ُّ، ويقـــــال األودي، أبـــــو َ ْ َ

ْسليامن، ويقال َ ويف الوشاء: ُ َّأبو سعيد، الكُ َ ُّ. 
ْزيــد بــن احلبـــاب، وعبــد اهللا بــن إدريــس، وهــشيم بـــن أيب : ، روى عــن)٣(شــيخ َْ ُ

َّعدةساسان، ووكيع، و ِ. 
ْاملعمري، وأبو عروبة، وزكريا الساجي، والبجريي، وأبو : ٌوعنه مجاعة منهم َّ ََ ُ ُّ ْ َ
ُشيخ كويف رأيته حيفظ، ما رأينا إال مجاال وحسن خلق: حاتم الرازي، وقال ًُ ٌَ ُْ. 
 .ثقة: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ٢٤٨مات سنة 

ْنرص)د( .٥٨١ َ بن عبد الرمحن الكن)٤(َ  .ٌّ، شامي ُّاينِ
َ رجل عن عتبة بن عبد السلميعن ُّ ْ  .ثور بن يزيد:  وعنه.ُ
ْنرص)س( .٥٨٢ ٌّ بن عبد الرمحن القريش، حجازي)٥(َ ُّ ِ ُ. 

أنــه طـاف مــع معـاذ بــن عفــراء بالبيـت، يف النهــي عــن : ِّعـن جــده معـاذ القــريش
                                                        

 ).٨/٢٦٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٥٢: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٢٩/٣٥٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . شيخ:  قوله)٣(
 ).٢٩/٣٥٢: (»هتذيب الكامل« )٤(
 ).٢٩/٣٥٢: (»هتذيب الكامل« )٥(



 
 

٣٤٩ 
ْالــصالة بعــد العـــرص، كــذا رواه غنـــدر وســعيد بـــن عــامر عـــن شــعبة عـــن ســعد بـــن  ُ

 .عن شعبة عن سعد عنه عن جده معاذ بن عفراء: وقال األكثرون. م عنهإبراهي
ْنرص)ق س( .٥٨٣ ُّ بن علقمة احلرضمي، أبو علقمة احلميص)١(َ ِ ِْ َُّ ْ َ َْ َْ ، وكـان أصـغر مـن َ

 .أخيه حمفوظ
عنه، وعن جبري بن نفري، وعبد الرمحن بن عائـذ، وعمـرو بـن األسـود، : روى

َّوكثري بن مرة، وأيب الدرداء، يقال  .مرسل: ُ
بن حمفوظ بن علقمة وله عنـه نـسخة،  )٢(ابن ابن أخيه خزيمة بن جنادة: نهوع

َّوبقية، وحفص بن غيالن، وصدقة السمني، وحييى بن محزة، وعدة ِ ِ َّ. 
ْقال عثامن الدارمي عن دحيم َ  .ثقة: ُ

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ْنــرص) ٤( .٥٨٤ ُّ بــن عــيل بــن صــهبان بــن أيب األزدي اجل)٣(َ َ ُ َْ َ ّ ُ ُّهــضمي البــرصي، الكبــري،ْ َْ ُّ 

 .وهو جد الذي بعده
ُّجده ألمه أشعث بن عبد اهللا بن جابر احلداين، وعبد اهللا بن غالب : روى عن َّ ُِّ َ َْ َ

ْاحلداين، والنرض بن شيبان َّ ُّ َّ ُ. 
ابنـه عـيل، ومحــاد بـن مـسعدة، وأبـو داود الطيالــيس، وعبـد الـصمد بــن : وعنـه

ْعبــد الــوارث، وعبيــد اهللا بــن م َ راهيم، ونــوح بــن ُ ْوســى، وأبــو نعــيم، ومــسلم بــن إبــ َ ُ
                                                        

 ).٢٩/٣٥٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 .وما أثبتناه من املصدر. عبادة: يف األصل )٢(
 ).٢٩/٣٥٤: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٣٥٠ 
 .قيس، ووكيع بن اجلراح

 .ثقة: قال ابن معني
 .ًثنا نرص بن عيل، وكان صدوقا: ثنا مسلم بن إبراهيم: وقال أبو حاتم

 .مات يف إمرة أيب جعفر:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ْنـرص)ع( .٥٨٥ ْ بـن عـيل بــن نـرص بـن عـيل بــن صـهبان بـ)١(َ ُ َْ َ ُّن أيب األزدي اجلهــضمي، ّ َ ْ َ ُّ َْ َ ِّ ُ

ُّالــصغري، أبــو عمــرو البــرصي ْ، حفيــد الــذي قبلــه، وهــو والــد عــىل بــن نــرص َْ َ
 .الصغري
ُأبيه، وإسامعيل بن علية، وبرش بن عمر، وبـرش بـن : روى عن. شيخ اجلامعة ْ ُِ َّ َ

َاملفـضل، ومحـاد بــن أسـامة، ومحــاد بـن مـسعدة، وزيــد بـن احلبــاب، وسـعي ْ َ َّ َ َّ َ َّ َ د بــن ُ
ِعامر، وابن عيينة، واألصمعي، وغندر، ومعتمر َ ْ  ووكيع بن اجلراح، ووكيـع بـن ،ُ
َّحمرز الناجي، وأيب داود الطياليس، ومجاعة ِ ْ ُ. 

ُّبقي بن خملد، وزكريا الساجي، والسجزي، وعبد اهللا بن : وعنه مجاعة منهم ْ ِّ َّ َ ْ َ
، ]ب-٤٦[م البغـويأمحد، وأبو بكـر بـن أيب داود، وابـن أيب الـدنيا، وأبـو القاسـ

ًكـان حجـة، : وعبدان األهوازي، وابن خزيمة، وحممد بن حييـى الـذهيل، وقـال
 .وأبو حاتم وأبو زرعة

 .ما به بأس: قال أمحد
ثقــــة، وهــــو أحــــب إيل مــــن أيب حفــــص الــــصرييف، وأوثــــق : وقــــال أبــــو حــــاتم

 .وأحفظ
                                                        

 ).٢٩/٣٥٥: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٣٥١ 
 .ثقة: وقال النسائي وابن خراش

ُّوقال عبد اهللا بن حممد الفرهياين ْ  .هو عندي من نبالء الناس: َ
  وهــو )١(ًأن نــرص بــن عــيل دخــل يومــا عــىل املتوكــل: ذكــر اخلطيــب البغــدادي

 :يا أمري املؤمنني أنشدين األصمعي: يمدح الرفق، فقال
ـــــه ِأخــرج للعــذراء مــن خــدرها   ِّمل أر مثـــــل الرفـــــق يف لين ْ ِ ِ ْ َ  
ـــالرفق يف أمـــره ـــستعن ب ِيــستخرج احليــة مــن جحرهــا   ِّمـــن ي ْ ُ ُ  

َّيا غالم الدواة والقرطاس، فكتبهام: ال املتوكلفق ُ. 
ُأدخــل منــزيل : أن املــستعني بعــث إليــه ليوليــه القــضاء فقــال: وروى اخلطيــب ُ ْ َ

اللهـم إن كـان مـا عنـدك : فأستخري اهللا، فدخل نصف النهار فصىل ركعتـني، وقـال
 .خري فاقبضني إليك، فنام فأنبهوه فإذا هو ميت

 .ع اآلخر سنة مخسني ومائتني رمحه اهللاوذلك يف ربي: قال البخاري
 :ومن األوهام

ُنرص • ْ ُّ بن عيل الكويف)٢(َ ُ ّ َ. 
َعن أيب قطن عمرو بن اهليثم كذا قـال، وكـذا وقـع يف بعـض . وعنه الرتمذي. َ

 والــصواب كــام هــو يف ، للرتمــذي»اجلــامع«النــسخ املتــأخرة مــن الــدعوات مــن 
 .اء املتقدمَّشَ وهو الونرص بن عبد الرمحن :األصول الصحاح

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر، وهو املوافق للسياق. الرشيد:  يف األصل)١(
 ).٢٩/٣٦١: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٣٥٢ 
ْنرص .٥٨٦ ُّ بن عمرو احلميص)١(َ ْ ِ َ. 

 ومل »النبـل«كـذا ذكـره يف : قـال شـيخنا. ال بأس به: النسائي، وقال: روى عنه
 .أعرفه بأكثر من ذلك

ْنرص)ع( .٥٨٧ ُّ بن عمران بن عصام بن واسع، أبو مجرة الضبعي البرصي)٢(َ َ َ ْْ ُّ ُّْ َ ِ ِ ِ. 
ر، وأيب بكـر بـن أيب أبيه، وأنـس بـن مالـك، وابـن عبـاس، وابـن عمـ: روى عن
َّموسى، وعدة ِ. 

راهيم بــن طهــامن، وأيــوب، واحلــامدان، : وعنــه مجاعــة مــنهم َابنــه علقمــة وإبــ ْ َ
 .وزائدة، وشعبة، وأبو عوانة

 .ثقة: قال أمحد وابن معني وأبو زرعة
ًاب ستني حديثا، روى عن َّصَروى أبو عوانة عن أيب محزة الق: وقال أبو داود

 .ً واحداً أراه حديثا،أيب مجرة
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .مات سنة ثامن وعرشين ومائة: قال الرتمذي
َ بن فرقد، أبو خزيمة العتكي)٣(نرص .٥٨٨ َ َُ َ ْ َ. 

 .وعنه مسلم بن إبراهيم. عن احلسن وحممد بن سريين
 .جمهول: قال أبو حاتم

                                                        
 ).٢٩/٣٦٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٣٦٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٨/٢٦٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٥٣: (»ميزان االعتدال «)٣(



 
 

٣٥٣ 
ْنرص)ق( .٥٨٩ ْنصري: ِ بن القاسم، وقيل)١(َ َ نى أبا ُ َ، ذكر العقييل أنه يكْ ُ ْ  .َجزءَُ

 .عن رجل عنه: برش بن ثابت، وقيل: وعنه. عن حممد بن إسحاق وغريه
 .وهذا حديث موضوع: روى له ابن ماجه حديث الربكة يف ثالث، قال البخاري

ْنـرص)ق( .٥٩٠ َّ بـن حممـد بـن سـليامن بـن أيب قـرة)٢(َ ْ ُُ ُّالـسلمي، ويقـال )٣(َ َّالنـرضي، أبــو : ُّ
ُّالقاسم احلميص ِ ِْ. 

 .ه، وإسامعيل بن عياشأبي: ، روى عن)٤(شيخ
َعيل بن احلسني بن اجلنيد، ويعقوب بن سفيان: وعنه مجاعة منهم ُ. 
َّأدركته ومل أكتب عنه، وهو ضعيف يف احلديث ال يصدق: قال أبو حاتم َ ُ. 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بن مزاحم العطار املنقري، أبو الفضل الكويف)٥(َنرص .٥٩١ ُ ُّ َِ َ ْ َِ َِّ  .، سكن بغدادُ
الثـوري، وشـعبة، ويزيـد بـن إبـراهيم التـسرتي، وأيب اجلـارود زيـاد : ى عـنرو

 .بن املنذر
َّأبو سعيد األشج، وعدة: وعنه ِ َ. 

                                                        
 ).٢٩/٣٦٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٣٦٦: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .وما أثبتناه من املصدر. ضمرة:  يف األصل)٣(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٤(
 ).٨/٢٦٧: (»امليزانلسان «و) ٤/٢٥٣: (»ميزان االعتدال«)٥(



 
 

٣٥٤ 
 .]أ-٤٧[ًكان كذابا:  قال أبو خيثمة
 .ليس حديثه بيشء: وقال ابن معني
 .واهي احلديث، مرتوك احلديث، ال يكتب حديثه: وقال أبو حاتم

ُّوقال اجلوزجاين ْ  .ًيعني رافضيا: وقال اخلطيب. ًئغا عن احلقكان زا: ُ
 .روى عن الضعفاء أحاديث مناكري: ةَرَزَوقال صالح ج
ْوقال العقييل  .يف حديثه اضطراب: َُ
 .ًكان غاليا يف مذهبه غري حممود يف حديثه: وقال األزدي

 .ضعيف: وقال الدارقطني
ْنرص)د( .٥٩٢ ُّ بن املهاجر املصييص)١(َ ْ ِّ ِ ِ ُ. 
َّفيان بن عيينة، وعبد الصمد، ويزيد بن هارون، وعدةس: ، روى عن)٢(شيخ ِ ْ َ ُ. 
 .أبو داود، وحممد بن عوف: وعنه

 .مات بعد ثالثني ومائتني: ، وقال»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
َّ املجدر)٣(نرص )د( •  .، هو ابن زيد، تقدمُ

 .جمهول: ، شيخ جعفر بن سليامن، قال أبو حاتمَّ العالف)٤(نرص .٥٩٣

                                                        
 ).٢٩/٣٦٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(
 ).٢٩/٣٦٧: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٨/٢٧٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٥٤: (»ميزان االعتدال«)٤(



 
 

٣٥٥ 
َّنرص القصاب •  .و ابن طريف، تقدم، هَ

ِّاملعلم )١(نرص .٥٩٤ َ  .، برصيُ
 .وعنه موسى بن إسامعيل. عن مالك بن دينار

 .جمهول: قال أبو حاتم
ْنـــصري)خ( .٥٩٥ َ َ بـــن أيب األشـــعث، ويقـــال)٢(ُ ْ ُّابـــن األشـــعث القـــرادي األســـدي، أبــــو : َ ُّ ََ َ َُ ْ

 .ُّالوليد الكويف، الكنايس
ب، وشـعبة، وهـو حبيب بن أيب ثابت، واألعمش، وسامك بن حـر: روى عن

َّمن أقرانه، وأيب إسحاق السبيعي، وأيب الزبري املكي، وعدة ِ. 
ًإرسائيل، وشعبة يقال حديثا واحدا، ومسلم بـن إبـراهيم، : وعنه مجاعة منهم ً
 .وأبو بكر بن عياش

 .ثقة: قال أبو حاتم وأبو زرعة
 .ًمل أسمع إال خريا: وقال أبو داود

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َنص .٥٩٦ َ بن درهم)٣(ْريُ ْ ِ)٤(. 

 .وعنه الثوري، ووكيع. عن الضحاك بن مزاحم
                                                        

 ).٨/٢٦٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٥٤: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٢٩/٣٦٨: (»ذيب الكاملهت« )٢(
 ).٨/٢٧٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٥٥: (»ميزان االعتدال«)٣(
 .ذر، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل)٤(



 
 

٣٥٦ 
 .جمهول: قال أبو حاتم

ْنصري)بخ( .٥٩٧ َ ُّ بن عمر بن يزيد بن قبيصة بن برمة األسدي، كنيته أبو عمر)١(ُ ُْ ُ. 
ن برمـة، وعـن أمــه عـن قبيــصة بـن برمــة، أبيـه عــن جـده عــن قبيـصة بــ: روى عـن

 . عن فالن عنه: وقيل،وروى عن برمة بن ليث بن برمة
ْعيل بن أيب هاشم بن طرباخ: وعنه ِ. 
ْنـــصري)س د( .٥٩٨ َ َ بـــن الفـــرج األســـلمي)٢(ُ ُّأبـــو محـــزة الثغـــري، خـــادم أيب معاويـــة  ،)٣(َ ْ َّ

َّاألسود الزاهد ْ َ. 
ْحجاج األعور، وشعيب بن حرب، ويزيد بن هارون، وعدة: شيخ، روى عن َ َّ َُ. 

 إسامعيل، وأبو بكر بن أيب ثقة، وحرب بن: أبو داود، والنسائي، وقال: وعنه
 .ثقة، وأبو زرعة: )٤(داود، وأبو حاتم وقال
 .هـ٢٤٥مات سنة : قال ابن عساكر

 :وهلم
َنصري .٥٩٩  .، خادم عبد اهللا بن املبارك)٥(ُ

َّوعنه أبو هارون حممد بن خالد اخلزاز. عن عثامن بن زائدة  .ذكره ابن أيب حاتم. َ
                                                        

 ).٢٩/٣٦٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٣٧٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .األسيل: ، والذي يف أكثر املصادر»اجلرح والتعديل« كذا يف األصل، ويف )٣(
هتــذيب «، والنقــل عنــه مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل )٨/٤٩٣: (»اجلــرح والتعــديل «)٤(

 .»الكامل
 ).٨/٤٩٣(: »اجلرح والتعديل« )٥(



 
 

٣٥٧ 
ْنصري)مد( .٦٠٠ َ َري، ويقال نـَضُن:  ويقال)١(ُ مـوىل خالـد : مـوىل معاويـة، ويقـال: ِضريْ

 .بن يزيد بن معاوية
ِّتـــابعي أرســـل عـــن النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم أنـــه هنـــى عـــن قـــسمة الـــرضار،  ْ ٌِّ

 .وروى عن أيب ذر الغفاري
ْسليامن بن موسى، ومروان بن جناح: وعنه َ ُ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ْالنرض)س ت( .٦٠١ ّجيل، أبـو املغـرية القـاصَ بن إسامعيل بن حـازم الـب)٢(َّ َُ ُّ الكـويفُّ ُ ،

ِإمام مسجدها ْ َ. 
إســـامعيل بـــن أيب خالـــد، واألعمـــش، وعمـــر بـــن ذر، وحممـــد بـــن : روى عـــن

َّسوقة، ومسعر، وعدة ِ َِ ْْ َ. 
ة، وأبـو خيثمـة، وعـيل َفـَرَأمحد بن حنبـل، واحلـسن بـن ع: وعنه مجاعة منهم

َّبن اجلعد، وأبو عبيد القاسم بن سالم َ. 
: مل يكـــن حيفـــظ اإلســـناد، روى عـــن إســـامعيل بـــن قـــيس: م أمحـــدقـــال اإلمـــا

َرأيــت أبــا بكــر أخــذ بلــسانه« َ  وهــو حــديث منكــر، إنــام هــو حــديث زيــد بــن أســلم »َ
 .حكاه البخاري عنه

-٤٧[ُقد كتبنا عنه، ليس بقوي، يعترب بحديثـه مـا كـان: وقال األثرم عن أمحد
 . من رقائق]ب

                                                        
 ).٢٩/٣٧١: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٣٧٢: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٣٥٨ 
َّوقال مرة. يثه بيشءليس حد: وقال عباس وغريه عن ابن معني  .ًاكان ضعيف: َ

ًوقال مرة َّ ِّكان صدوقا، وكان ال يدري ما حيدث به: َ َ ً. 
ُّوقال العجيل ْ  .كويف ثقة: ِ

 .صدوق، ضعيف احلديث: وقال يعقوب بن شيبة
 .ٌضعيف: وقال يعقوب بن سفيان

 .جتيء عنه مناكري: وقال أبو داود
ْوقال أبو زرعة والنسائي  .ليس بالقوي: ُ

 .صالح: ل الدارقطنيوقا
 .أرجو أنه ال بأس به: وقال ابن عدي
َّفحش خطؤه فاستحق الرتك: )١(وقال ابن حبان َّ. 

ْالنرض)ع( .٦٠٢ ْ بن أنس بن مالك األنصاري، أبو مالك البرصي)٢(َّ َ ُّ ْ ََ َُّ . 
ْ، وزيـــد بـــن أرقـــم)ع(، وبـــشري بـــن هنيـــك)فـــق ت م خ(أبيـــه: عــن ، )ق يس ت د م(َ

 .دة بن أيب موسى، وأيب بر)س م خ(وابن عباس
ْمواله حرب بن ميمون، وبكر املزين، ومحيد : وعنه ْ ََ ُ َُّ ُ َ َّلطويل، وقتادة، وعدةاْ ِ َّ. 

َكان ممن خرج إىل اجلامجم: قال أبو داود َ. 
 .ثقة: وقال النسائي

 .مات قبل أخيه موسى: ، فقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
                                                        

 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ) ٣/٥١: (»املجروحني« )١(
 ).٢٩/٣٧٥: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٣٥٩ 
ْالنــــــرض)ت( .٦٠٣ ــــــن محــــــاد الفــــــزاري، ويقــــــال)١(َّ ُّ ب ََّ َ ــــــد اهللا : َ ــــــو عب ُّالعتكــــــي األزدي، أب َْ ََ ُّ

َّالكويف، موىل يزيد بن املهلب َ ُ. 
َاجلـــراح بـــن خملـــد، واحلـــسن بـــن حييـــى : وعنـــه. ســـيف بـــن عمـــر: روى عـــن ْ َ َّ َ

ديمي، وأبو بكر بن نافع، وعدة)٢(َّالرازي َّ، والكُ َِ ُّ ْ . 
ــــ: مهــــا ضــــعيفان: قــــال أبــــو حــــاتم ْالنــــرض بــــن محــــاد وســــيف بــــن عمــــر، منكَ َُّ َْ َّ َ َرا ْ

 .احلديث
ْالنرض .٦٠٤ َ بن محيد)٣(َّ ُ. 
َثابت البناين، ويونس بن عبيد، وأيب إسحاق السبيعي وغريهم: عن ُ. 
َإسحاق بن سليامن، ومهران بن أيب عمر الرازي: وعنه ُ. 

ُمنكر احلديث: قال البخاري ُْ. 
 .مرتوك: وقال أبو حاتم

ْالنرض)م( .٦٠٥ ُّ بن زرارة بن عبد األكرم الذهيل، أبو )٤(َّ ْ ُّ ْاحلسن الكويف، نزيل بلخُ َ ُّ ُ. 
 .الثوري، وأيب حنيفة، وغريمها: روى عن
َإبراهيم بن هارون، والفضل بن مقاتل، وقتيبة، وغريهم: وعنه ُ ِ ُ. 

 .جمهول: قال أبو حاتم
                                                        

 ).٢٩/٣٧٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 .املروزي، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل)٢(
 ).٨/٢٧٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٥٦: (»ميزان االعتدال« )٣(
 ).٢٩/٣٧٨: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٣٦٠ 
ًروى عنــه قتيبــة أشــياء مــستقيمة، قــال: وقــال. »الثقــات«وذكــره ابــن حبــان يف  َ ُ :

 .وهو ابن أخي سامك بن الوليد
ْالنرض .٦٠٦ َ بن سعيد، أبو صهيب)١(َّ ُ. 

َّعن الوليد بن أيب ثور، وعدة  .وعنه عثامن بن أيب شيبة. ِ
َّضعفه ابن قانع َ. 

ْالنرض)س( .٦٠٧ ٌّ بن سفيان الدؤيل، حجازي)٢(َّ ُّ ُّ. 
 .عيل بن خالد الدؤيل، ومسلم بن جندب: وعنه. عن أيب هريرة

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ْالنرض)ع( .٦٠٨ ِ بن شميل املاز)٣(َّ ْ َ ُّين أبو احلسن النحوي، البرصي، نزيل مروُ َ ُّْ َّ َ ُّ. 

َّإرسائيــل، وإســامعيل بــن أيب خالــد، وهبــز بــن حكــيم، ومحــاد بــن : روى عــن َ َ ْ َ
ْســـلمة، ومحيـــد الطويـــل، وابـــن جـــريج، وعـــوف األعـــرايب، وهـــشام بـــن حـــسان،  َ ُ

ِّوالدستوائي، وابن عروة، وخلق ُْ َّ. 
َوسج، وعبد اهللا بن عبد الرمحن إسحاق بن راهويه، والكَ: وعنه مجاعة منهم ْ

الثقـــات، وحييـــى بــن معـــني وقـــال هـــو مـــن : الــدارمي، وعـــيل بـــن املـــديني، وقــال
 .ثقة: والنسائي

 .ثقة، صاحب سنة: وقال أبو حاتم
                                                        

 ).٨/٢٧٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٥٦: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٢٩/٣٧٩: (» الكاملهتذيب« )٢(
 ).٢٩/٣٧٩: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٣٦١ 
ُذاك أحـــد األحــدين، مل يكـــن أحـــد مـــن أصـــحاب : وقــال عبـــد اهللا بـــن املبـــارك َ َ

 .اخلليل يدانيه
َوقال عباس بن مصعب ْ  الغريب واحلديث، وهو أول من أظهر ًكان إماما يف: ُ

ًالسنة بمرو ومجيع خراسان، وكان أروى الناس عن شعبة، وأخرج كتبا كثرية مل 
َيسبقه إليها أحد، وكان ويل قضاء مرو، قال َ ِ ْل النرض بن شميل عن الكتاب ِئُوس: َ َ ُ ْ َّ

فلعلـــه ألفـــه : فـــأنكره، فقيـــل لـــه »العـــني«املنـــسوب إىل اخلليـــل املـــسمى بكتـــاب 
 . ما خرجت من البرصة حتى دفنته]أ-٤٨[:عدك؟ فقالب

 .أربع ومائتني بمرو، وله ثامنون سنة: مات سنة ثالث، وقيل
ْالنرض)ق س( .٦٠٩ ُّ بن شيبان احلداين البرصي)١(َّ َْ ُّ َّْ ُ َ. 

، عــن أبيــه يف فــضل )ق س(أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن بــن عــوف: روى عــن
 .رمضان صيامه وقيامه

ْالقاسم بن الفـضل: وعنه ُّ، ونـرص بـن عـيل اجلهـضمي الكبـري)ق س(َ َ َْ ْ ، )ق س(َ
ُّوأبو عقيل الدورقي َ ْ َّ. 
ُّوقــال الزهـري وحييــى بــن أيب : مل يــصح، قـال: يف حديثـه هــذا: قـال البخــاري ْ ُّ

 .عن أيب سلمة عن أيب هريرة وهذا أصح: كثري وحييى بن سعيد
 .ليس حديثه بيشء: وقال ابن معني

َوقال ابن خراش  .إال هبذا احلديثال يعرف : )٢(ِ
                                                        

 ).٢٩/٣٨٤: (»هتذيب الكامل« )١(
والنقـــل عـــن ابـــن خـــراش مـــن زيـــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري ) ١٠/٣٨٦: (»هتـــذيب التهـــذيب« )٢(

 .»هتذيب الكامل«عىل 



 
 

٣٦٢ 
َّكان ممن خيطئ:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف  ِ. 

ْالنرض .٦١٠ َ بن صالح العبيس، أبو زهري)١(َ ْ َُ. 
 .وعنه أبو خمنف. عن سنان بن مالك عن عيل

 .هو وشيخه جمهوالن: قال أبو حاتم
ْالنرض .٦١١ ُّ بن طاهر، أبو احلجاج البرصي)٢(َ َ َّْ َ. 
العبــاس عــن آبائــه، وعــن جويريــة بــن إســحاق بــن ســليامن بــن عــيل بــن : عــن

 .أسامء، وغريمها
ّقال أبو بكر بن أيب عاصم يف كتاب الـسنة سـمعت منـه، ثـم وقعـت منـه عـىل : ُّ

كـذب، ثـم رأيتــه بعـد سـامعي حيــدث عـن الوليـد بــن مـسلم بـام لــيس مـن حديثــه، 
 .فيتابع يف الكذب
ْيرسق احلديث، وحيدث عمن مل يره ومن ال: وقال ابن عدي ََ َ ِّْ ُ َ  . حيتمله سنهِ
ُّوقال األزدي ْ  .ليس بيشء: َ

ْالنرض بن طهامن •  .ُ، هو ابن أيب مريم، وابن مطرق يأيتَ
ُّ بن عاصم اهلجيمي)٣(النرض .٦١٢ ْ َ ُ. 

 .عن قتادة عن ابن سريين عن أيب هريرة بحديث يف اجلراد
                                                        

: »لــــــسان امليــــــزان«و ) ٢/٢٥٨: (»ميــــــزان االعتــــــدال«و ) ٨/٤٧٧: (»اجلــــــرح والتعــــــديل «)١(
)٨/٢٧٦.( 

 ).٨/٢٧٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٥٨: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٨/٢٧٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٥٩: (»ميزان االعتدال«)٣(



 
 

٣٦٣ 
 .وعنه حفص بن عمر املازين

ُّقال العقييل ْ ُال يتابع عليه: َُ َ ُ. 
ُّوقال األزدي ْ  .وكمرت: َ

ْالنرض)د( .٦١٣ ُّ بن عبد اهللا بن مطر القييس البرصي)١(َّ َ َْ ُّ ْ ََ َ. 
 .أبيه، وجده ألمه قيس بن عباد، وأنس بن مالك: روى عن
َّابنه عبيد اهللا، واحلكم بن عطية: وعنه ِ َ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ْالنرض)ت( .٦١٤ َ بن عبد اهللا األصم)٢(َّ ََ. 

 . عيل بن احلسن بن شقيقحممد بن: وعنه. عن إسامعيل بن زكريا
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ْالنرض)س( .٦١٥ ٌّ بن عبد اهللا السلمي، حجازي)٣(َّ َُّ ُِّ َ. 
ِّعمرو بن حزم، وعمرو بن مساحق املدين: عن َ َ َ ْ أبو بكر بن حممد بن : وعنه. ََ

ْعمرو بن حزم َ. 
 :وهلم
ْالنرض .٦١٦ ُّ بن عبد اهللا األزدي، أبو غالب الكويف، نزي)٤(َّ ُ ِ ُِّ ْ  .ل أصبهانَ
 .إرسائيل، وزائدة، وأيب حنيفة: عن

                                                        
 ).٢٩/٣٨٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٣٨٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٣٨٨: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٢٩/٣٨٩: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٣٦٤ 
 .فقط: قال أبو نعيم. عامر بن إبراهيم األصبهاين: وعنه
ْوالنرض .٦١٧ ُّ بن عبد اهللا بن ماهان الدينوري)١(َّ ََ ِّْ َ. 

ُّعن حسني املر َّذي، وأيب عاصم، وعدةَوَ ِ ِّ. 
 .صدوق: غري واحد منهم ابن أيب حاتم، وقال: وعنه
ْوالنرض .٦١٨ ْاهللا احللواين بن عبد )٢(َّ ُُّ . 

أمحد بن عامر بن حممـد بـن : وعنه. عن حممد بن عبد اهللا األنصاري وغريه
ُيعقوب الطائي ابن بنت حممود بن خالد السلمي، وحممد بن حييى بن بويب ِ َ ُّ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ْوالنــرض)ق س د( .٦١٩ َ بــن عبــد اجلبــار بــن نــضري املــرادي، أبــو األســود)٣(َّ ُّ َّ َْ َ ُ َِ ُّ املــرصي، َ ْ ِ

ُموىل كثري بن إياس، التدؤيل ْ  بطـن مـن مـراد، وكـان كاتـب قـايض مـرص هليعـة ،َّ
 .بن عيسى بن هليعة بن أخي عبد اهللا بن هليعة

 .بكر بن مرض، وابن هليعة، والليث، وعدة: روى عن
ُّأمحــد بــن صــالح، وإســامعيل ســمويه، والربيــع بــن ســليامن اجليــزي، : وعنــه ْ ِ ُّ َ

َّم بن سـالم، وأبـو حـاتم وقـالوأبو عبيد القاس : صـدوق، وحييـى بـن معـني وقـال: َ
 .ٍقْدِ صَكان راوية عن ابن هليعة، وكان شيخ

 .ليس به بأس: وقال النسائي
                                                        

 ).٢٩/٣٩٠: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٣٩٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٣٩١: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٣٦٥ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .هـ٢١٩مات سنة 
ْالنرض)ت( .٦٢٠ َّ بن عبد الرمحن، أبو عمر اخلزاز)١(َّ َ. 

ْاللهــــم أعــــز اإلســــالم بــــأيب جهــــ« :عــــن ابــــن عبــــاس ل بــــن هــــشام أو بعمــــر بــــن َ
 .]ب-٤٨[»اخلطاب

ٍإرسائيل، ووكيع، ويونس بن بكَري، وعدة: وعنه. عثامن بن واقد: روى عن َِّ ْ ُ َ َ. 
 .ضعيف احلديث، ليس بيشء: قال أمحد

ًوقال مرة. ليس بيشء: وقال ابن معني َّ  .ٍال حيل ألحد أن يروي عنه: َ
 .لني احلديث: وقال أبو زرعة
 . احلديث، ضعيف احلديثمنكر: وقال أبو حاتم
ًوقال مرة. منكر احلديث: وقال البخاري َّ  .ضعيف، ذاهب احلديث: َ
بـن قـال يل عـثامن  :وقال: قال. ُال يروى عنه، أحاديثه بواطيل: وقال أبو داود

ًكان ابنه أيضا كذابا: أيب شيبة َّ ًَ. 
ُّوقال الرتمذي َقد تكلم بعضهم فيه: ِّ َّ. 
ًمرةوقال . مرتوك: وقال النسائي َّ  . حديثهَُبتكُْليس بثقة، وال ي: َ

 .ةَّشَال يساوي ق: وقال أبو نعيم الفضل بن دكني
 .مرتوك: وقال ابن نمري

                                                        
 ).٢٩/٣٩٣: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٣٦٦ 
ر ذلـك ُشبه حـديث األثبـات، فلـام كثـُيروي عن الثقات ماال ي: وقال ابن حبان

َيف روايته بطل االحتجاج به ُ َ. 
 .ضعيف: قال الدارقطني
ُومع ضعفه يك: وقال ابن عدي ِْ  .تب حديثهَ

ـــــرض)ت د( .٦٢١ ْالن ـــــو عمـــــرو )١(َّ ـــــو روح، وقيـــــل أب ـــــن عـــــريب البـــــاهيل، مـــــوالهم، أب َ ب ْ ََ َُّ ِ ِّ
ُّاجلزري، نزيل حران، رأى أبا الطفيل َّ َ ُّ َ َ. 

ُسامل بن عبد اهللا، وسليامن بن عاصم، وعطـاء، وعكرمـة، وعمـر : وروى عن ِ ْ َ ُ
حول، ونافع، وعدة ٍبن عبد العزيز، وجماهد، ومكْ َِّ ُ َ. 

ُّأبــو أســامة، والثــوري، ومــات قبلــه، وعبــدة بــن ســليامن، : ٌاعــة مــنهموعنــه مج َّ
 .ووكيع بن اجلراح

 .ليس به بأس: قال أمحد وحييى بن معني والنسائي
زاد ابــن . ثقــة: ًوقــال ابــن معــني أيــضا وحممــد بــن عبــد اهللا بــن نمــري وأبــو زرعــة

 .صالح: نمري
 .ال بأس به، وليس بذاك: وقال عثامن الدارمي

ً أسند حديثا واحدا،ال بأس به: و حاتموقال أب ًوقال مرة. ً َّ  .صالح احلديث: َ
 .رأيت له أحاديث مستقيمة، وأرجو أنه ال بأس به: وقال ابن عدي

ْمات يف خالفة املهدي، وكان ضعيف احلديث: وقال حممد بن سعد َ. 

                                                        
 ).٢٩/٣٩٦: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٣٦٧ 
َّوقال أبو جعفر النفييل وابن حبان ِ ُّ َ  .مات سنة ثامن وستني ومائة: ُّ

ْلنرضا)بخ( .٦٢٢ َ بن علقمة، أبو املغرية)١(َّ ْ َ. 
عن داود بن عيل بن عبد اهللا بن عباس عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس أن رسـول اهللا 

ِأمر بتعليق السوط يف البيت«: صىل اهللا عليه وسلم َّ«. 
 .وعنه إسحاق بن أيب إرسائيل

 .جمهول: وقال أبو حاتم
 .ليس بيشء: وقال النسائي

َّوذكره ابن حبان يف   .»اتالثق«ِ
ْالنـــرض)س د( .٦٢٣ ْ بـــن كثـــري الـــسعدي، ويقـــال األزدي، ويقـــال الـــضبي، أبـــو ســـهل )٢(َّ َ ُّ ََّّ َُّ ُّ ْْ َ ِ

ُّالبرصي العابد َْ. 
َســـعيد بـــن أيب عروبـــة، وعبـــد اهللا بـــن طـــاوس، وحييـــى بـــن ســـعيد : روى عـــن ُ َ

ِّاألنصاري، وغريهم ْ َ. 
ُّأمحد بن إبراهيم الدورقي، وأمحـد بـن حنبـل،: وعنه مجاعة منهم َ ْ  وعمـر بـن َّ

َّشبة ّ، والفالس، وقال)٣(َ  .كان يعد من األبدال، وقتيبة، وحممد بن املثنى: َ
 .هو ضعيف احلديث: سمعت أمحد يقول: قال أبو حاتم

                                                        
 ).٢٩/٣٩٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٤٠٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .خطأ. شيبة: »هتذيب الكامل« وقع يف مطبوعة )٣(



 
 

٣٦٨ 
ًوقال مرة. عنده مناكري: وقال البخاري َّ َفيه نظر: َ َ. 
َشيخ فيه نظر: وقال أبو حاتم َ ٌ. 
 .صالح: وقال النسائي
 . ال جيوز االحتجاج به بحال،وعات عن الثقاتيروي املوض: وقال ابن حبان
ُوله غري ما ذكرت، وهو ممن يكتب حديثه: )١(وقال ابن عدي ُ. 

ْالنــرض)ق ت د م خ( .٦٢٤ ُّ بــن حممـــد بــن موســـى اجلــريش، أبـــو حممــد الياممـــي، )٢(َّ َ َ َُّّ ُ
َّموىل بني أمية ُ. 

رمــة بـن : روى عـن ِمحـاد بــن سـلمة، وشــعبة، وصـخر بــن جويريـة، وعكْ ْ َ ْْ ُ َ َّ َّعــامرَ َ  
ْ، وأيب أويس املدين)ق ت د م ر( َ ُ. 

ُّأمحد بن عبد اهللا بن صالح العجيل، وقـال: وعنه ْ ثقـة، روى عـن عكرمـة بـن : ِ
ُعامر ألف حديث، رحلت إليه ََّ. 

 .ربام تفرد:  وقال،]أ-٤٩[»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ْالنـــرض)س ل( .٦٢٥ ُّ بـــن حممـــد القـــريش العـــامري، مـــوالهم، أبـــو ع)٣(َّ ِ ُّ ُ َّ : بـــد اهللا، وقيـــلُ

ُّأبو حممد املروزي َ ْ َ. 
ٍاألعمش، ومسعر، وأيب حنيفة، وعدة: روى عن ِ َِّ َ ٍ ْ. 

                                                        
هتــــذيب «لنقــــل عــــن الكامــــل مــــن زيــــادات احلــــافظ ابــــن كثــــري عــــىل وا) ٧/٢٧: (»الكامــــل «)١(

 .»الكامل
 ).٢٩/٤٠٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٤٠٣: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٣٦٩ 
ٌإسحاق بن راهويه، وعيل بن احلسن بن شقيق، وعدة: وعنه َّ ِ َ. 

ْكــان مقـدما عنــدهم يف العلــم والفقـه والعقــل والفــضل، : ٍقـال حممــد بـن ســعد َ ً ََّ ُ
 .حنيفةًوكان صديقا البن املبارك، ومن أصحاب أيب 

ُّوقال النسائي، والدارقطني َُّّ  .ثقة: َّ
ًكان مرجئا: ، وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف  ْ ُ. 
 .هـ١٨٣مات يوم النحر سنة 

ْالنرض .٦٢٦ َّ بن مـحرز األزدي، أبو الفرج الشامي، من أهل البثنية)١(َّ ُّ ُِ َِ َ ُّ ْْ َ ِ. 
در، وأيب الزعيزعة: روى عن ِحممد بن املنكَ ْ ُ)٢(. 
 عبــد )٣( بــن مــسلم، وحممــد بــن ســليامن املــروزي، وأبــو بكــر بــنالوليــد: وعنـه

 .الرمحن بن عبد العزيز
 .جمهول: قال أبو حاتم
 .ال حيتج به: وقال ابن حبان
 .أحاديثه غري حمفوظة: وقال ابن عدي

                                                        
: »لــــــسان امليــــــزان«و ) ٤/٢٦٢: (»ميــــــزان االعتــــــدال«و ) ٨/٤٨٠: (»اجلــــــرح والتعــــــديل «)١(

)٨/٢٨٠.( 
 .درخطأ والتصحيح من املص. أيب الزعري عنه:  يف األصل)٢(
 .أبو بكر عبد الرمحن:  كذا، والذي يف املصادر)٣(



 
 

٣٧٠ 
ْالنرض .٦٢٧ َ بن أيب مريم، أبو لينة)١(َ ْ ْ َِ. 

ْرض بــن َّ ومل يــرو لــه أحــد فلــم يرتمجــه شــيخنا، وهــو النــ،»الكــامل«ترمجــه يف 
َمطرق، أبو لينة الكويف ْ ِ. 

َّسعيد بن جبري، والضحاك، وعامر الشعبي، وأيب حازم، وغريهم: روى عن َّ. 
إسامعيل بن زكريا، والفضل بن موسى، ومروان أبـو معاويـة، ووكيـع، : وعنه
ْوأبو نعيم َ ُ. 

إن مل أحدثكم فـأمي فاعلـة : سمعته يقول: قال حييى بن سعيد: قال البخاري
 .ِّني فرتكتهُال يكَ

 .ضعيف: وقال حييى بن معني والدارقطني
 .ثقة: وقال حييى بن معني يف رواية عنه

 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم
 .ليس بثقة: وقال النسائي
 .ليس له من احلديث إال اليسري: وقال ابن عدي

ْالنرض .٦٢٨ َ بن معبد، أبو قحذم البرصي)٢(َّ ْ َْ َ َ. 
َحممد بن سريين، وأيب قالب: عن  .ةِ
ْشاذ بن فياض، وأبو نعيم، وكثري بن هشام: وعنه َ َُّ َ. 

                                                        
 ).٨/٢٨١: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٦٣: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٨/٢٨٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٦٣: (»ميزان االعتدال«)٢(



 
 

٣٧١ 
 .ليس بيشء: قال ابن معني
ُلني احلديث، يكتب حديثه: وقال أبو حاتم ِّ َ. 
 .ليس بثقة: وقال النسائي

ْالنـــرض)ت( .٦٢٩ ُّ بـــن منـــصور البـــاهيل، ويقـــال الغنـــوي، ويقـــال)١(َّ ُ َُ َْ ُّ ِ ُّالفـــزاري، أبـــو عبـــد : َ َ َ
 .الرمحن الكويف

َهل الفزاري، وعقبة بن علقمة، ويوسف بن عطيةَس: روى عن َ ْ َْ َ ُ َُّ ْ. 
ّإبــراهيم بــن عبيــد الطنافــيس، وأبــو ســعيد األشــج، وأبـــو : وعنــه مجاعــة مــنهم ْ ََ َ ُّ ِ َّ ُ

ْكريب َ ُ. 
ْالنرض بن منصور تعرفه، يروي عنه ابن :  الدارمي، قلت البن معنيقال عثامن ََّ ْ

َأيب معرش عن أيب اجلنوب عن عيل من هؤالء؟  ْ  .محالة احلطب: قالَ
 .شيخ: وقال أبو زرعة
 .جمهول: وقال أبو حاتم
 .منكر احلديث: وقال البخاري
 .ال أعرفه: وقال أبو داود
ُّوقال النسائي ًوقال مرة. ضعيف: َّ َّ  .ليس بثقة: َ

 .ُخيطئ: ، وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٢٩/٤٠٥: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٣٧٢ 
ُ ال حيتج به وال يعترب به)١(:وقال يف الضعفاء َ ُ ُّ ُ. 

 .حديثه ليس بالقائم: )٢( احلاكم أبو أمحدوقال
 .وال يأيت هبا غريه:  أحاديث، ثم قال)٣(وأورد له ابن عدي

ْالنرض • ُّ القييس)٤(َّ ِ ْ  .تقدم. ، هو ابن عبد اهللاَ
ْالنرض)د( • َّ)٥(. 

 .تقدم. ُّروى عنه الثوري، هو ابن عريب
ْنـرضة  • َبــرصة بـن : نــضلة بـن أكــثم، ويقـال:  بـن أكــثم، ويقـال )٦(َ ْ ، تقـدم يف حــرف أكــثمَ

 .]ب-٤٩[الباء
ْنضلة)ع( .٦٣٠ ُّ بن عبيد، أبو برزة األسلمي)٧(َ ْ ْ َْ َ َ َ َ ُ. 

أنـا قتلـت : صحايب اختلف يف نسبه، وهـو مـشهور بكنيتـه، شـهد الفـتح، وقـال
                                                        

هتـــــذيب « والنقـــــل عنـــــه مـــــن زيـــــادات احلـــــافظ ابـــــن كثـــــري عـــــىل) ٣/٢٥٠: (»املجـــــروحني «)١(
 .»الكامل

، وممـــا فـــات »هتـــذيب الكـــامل« النقـــل عـــن أيب أمحـــد مـــن زيـــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري عـــىل )٢(
 .احلافظ ابن حجر أن يستدركه يف هتذيبه

 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ) ٧/٢٣: (»الكامل «)٣(
 ).٢٩/٤٠٧: (»هتذيب الكامل« )٤(
 ).٢٩/٤٠٧: (»هتذيب الكامل« )٥(
 ).٢٩/٤٠٧: (»هتذيب الكامل« )٦(
 ).٢٩/٤٠٧: (»هتذيب الكامل« )٧(



 
 

٣٧٣ 
 .ٍابن خطل

 .النبي صىل اهللا عليه وسلم، وعن أيب بكر الصديق: روى عن
ْابنه املغرية، واألزرق بن قيس، وأبو: وعنه َ َ ْ ُّ العالية، وأبو عثامن النهدي، وأبو َ ْ َّ ْ ُ

ُّاملنهال الرياحي ِّ ْ ِ. 
يف : مـات أيـام معاويـة، وقيــل: اختلفـوا يف موضـع موتـه، وتـاريخ وفاتـه، فقيـل

 .مات بخراسان بعد سنة أربع وستني: أيام يزيد، وقال خليفة بن خياط
ْنضري .٦٣١ َ  . بن زياد)١(ُ

َّشيخ ليحيى احلامين ِ. 
 .ديثمنكر احل: قال األزدي

ْنضري بن قيس، ويقال نرض بن قيس عن القاسم بن حممد، : )٢(وذكر أبو حاتم َ
 .ويوسف بن عبد اهللا بن سالم

َمسعر، وعبد اهللا بن الوليد املدين: وعنه َ َ ْ ِ. 
ْونـضري .٦٣٢ َ ْنـصري:  ويقـال)٣(ُ َ ، ومــنهم مـن يقـول بـصري أرســل عـن النبـي صــىل اهللا ُ

 .وعنه سليامن بن موسى. عليه وسلم

                                                        
 ).٨/٢٨٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٦٤: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٨/٥١٠: (»اجلرح والتعديل «)٢(
 ).٨/٥١٠: (»اجلرح والتعديل «)٣(



 
 

٣٧٤ 
َّنظار .٦٣٣  . بن سفيان املزين)١(َ

َشــــخص عبــــد اهللا بــــن عــــامر إىل معاويــــة: عــــن أبيــــه ِ  وعنــــه احلــــسن بــــن قتيبــــة .َ
 .املدائني

 .جمهول: قال أبو حاتم
ْالــنعامن)ع( .٦٣٤ ُ بــن بـــشري بــن ســعد بـــن ثعلبــة بــن اجلـــالس بــن زيــد بـــن مالــك بـــن )٢(ُّ ْ ْ ََ َ ِ

ُّثعلبة بن كعب بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي، أبو عبد ا َ َُّ ْ ْْ َ ْ َ  .هللاَ
ْ، وأمـــه عمـــرة بنـــت رواحـــة أخـــت عبـــد اهللا بـــن رواحـــة، ّصـــحايب بـــن صـــحايب َُّ ُ ُ

ًصــحابية أيــضا، وكــان أول مولـــود مــن األنــصار بعــد اهلجـــرة كــام أن عبــد اهللا بـــن 
 .الزبري أول مولود من املهاجرين

 .ولد يف سنة ثنتني عىل املشهور
ِّومل يرص: قال ابن معني. روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم َ ح بالـسامع منـه ُ

مل يــسمع : وأهــل املدينــة يقولــون: ، قــال»ِّنيَإن احلــالل بــ«:إال يف حــديث واحــد 
ُمنه، وأهل العراق يصححون سامعه منه ِّ َ ُ. 

ابنــه حممــد، ومــواله وكاتبــه حبيــب بــن ســامل، واحلــسن : وعنــه مجاعــة مــنهم
ِالبــرصي، وســ ُّ إســحاق امك بــن حــرب، وعــامر الــشعبي، وعــروة بــن الــزبري، وأبــو َْ

ُّالسبيعي، وأبو قالبة اجلرمي ْ َ. 
: وقـال سـعيد بـن عبـد العزيـز. ويل الكوفة تسعة أشهر ملعاويـة: قال أبو حاتم

                                                        
 ).٨/٢٨٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٦٤: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٢٩/٤١١: (»الكاملهتذيب « )٢(



 
 

٣٧٥ 
ِكان أبو الدرداء قايض دمشق، ثم من بعده فضالة بن عبيد، ثم النعامن بن بشري َ ُّ َّ ُ. 

َويل محــص ليزيــد بــن معاويــة، : وقــال أمحــد بــن حممــد بــن عيــسى البغــدادي ِ َ
 .عنه مجاعة من أهلهاوحدث 
ومل يــزل هبــا إىل أن مــات يزيــد، وكانــت قــصة ابــن الــزبري فــدعا هــو إليــه : قلــت

ْووقع بينه وبني الضحاك بن قـيس بمـرج راهـط، وكـان أهـل محـص قـد مـالوا إىل  َ
َمــروان، فلــام فرغـــت الوقعــة بمـــرج راهــط أدركــه خالـــد بــن خـــيل فقتلــه بـــسلمية،  َ ِ ّ ِ َ

 . ست وستني:وذلك يف سنة مخس وستني، وقيل
ُّ بن ثابت التيمـي، مـوالهم الكـويف، فقيـه أهـل العـراق، وأحـد )١(ُّالنعامن)س ت( .٦٣٥ ُّ ْ َّ

 .أركان العلامء
روى عن سبعة : ًومجاعة آخرين من الصحابة وقيل: رأى أنس بن مالك، قيل

 .منهم
َّجبلــة بـــن ســحيم، واحلكـــم بــن عتيبــة، ومحـــاد بــن أيب ســـليامن، : وروى عــن َ َُ ْ َ َ َُ

ْأيب عبــد الــرمحن، وســلمة بــن كهيــل، وســامك بــن حــرب، وطــاووس وربيعــة بــن  َ ُ َ َ
ِّفيام قيل، وعاصم بن أيب النجود، وعامر الشعبي، وعبد اهللا بن دينار، وعطاء بن  ْ َّ

رمة ْ، وعمرو بن دينار، وقتادة، والزهري، ونافع، وحييى ]أ-٥٠[ِأيب رباح، وعكْ ُّ ٍ
ِّبن سعيد األنصاري، وأيب إسحاق السبيعي، و  .ٌخلقَِّ

ْابنــــه محــــاد، وإبــــراهيم بــــن طهــــامن، وأســــباط بــــن حممــــد، :  مــــنهمٌمَمــــُوعنــــه أ َ َّ َ
وإســحاق األزرق، وأســد بــن عمــرو القــايض، واحلــسن بــن زيــاد اللؤلــؤي، وأبــو 
َمطيع احلكم بن عبد اهللا البلخي، ومحزة الزيات، وداود بن نصري الطائي، وزفر  ُ ْ َ ُ

                                                        
 ).٢٩/٤١٧: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٣٧٦ 
َبن اهلذيل التميمي، وأبو عاصم، وعبد اهللا ْ بن املبارك، وعبد الرزاق، وأبو نعيم، ُ َ ُ

وحممد بن احلسن الشيباين، وحممد بن عبد اهللا األنصاري، ومكي بن إبراهيم، 
ْونوح بن دراج القايض، ونوح بن أيب مريم اجلامع، وهشيم، ووكيع، ويزيد بن  َ ُ ِ َ
ْزريع، ويزيد بن هارون، ويونس بن بكري، وأبو إسـحاق الفـزاري، والقـايض أبـ َ و ُ

 .يوسف
ّكويف تيمي من رهط محزة الزيات، وكان يبيع اخلز: قال العجيل ْ ََ ٌّ َ. 

كان أبو حنيفة ثقـة، ال حيـدث : سمعت ابن معني يقول: وقال حممد بن سعد
 .باحلديث إال بام حيفظ، وال حيدث بام ال حيفظ

 .كان أبو حنيفة ثقة يف احلديث: وقال صالح جزرة
بـو حنيفـة عنـدنا مـن أهـل الـصدق، ومل يــتهم كـان أ: عـن ابـن معـني: وقـال غـريه

ًبالكذب، ولقد رضبه ابن هبرية عىل القضاء فأبى أن يكون قاضيا ْ َ ُ. 
ُال نكـذب اهللا مـا : سمعت حييى بن سعيد القطان يقول: وقال حييى بن معني َ

 .سمعنا أحسن من رأي أيب حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله
َذهب يف الفتـوى إىل أقـوال الكـوفيني يـ: وكان حييى بن سـعيد: قال ابن معني ْ َ

 .وخيتار قوله من أقواهلم وتبع رأيه من بني أصحابه
ثنــا : ًثنــا أبــو العبــاس بــن محــدان لفظــا: أنــا الربقــاين: وقــال اخلطيــب البغــدادي

َّثنــا أمحــد بــن الــصباح: حممــد بــن أيــوب قيــل ملالــك بــن : ســمعت الــشافعي قــال: َّ
َّ رأيـت رجـال لـو كلمـك يف هـذه الـسارية أن نعـم: هل رأيت أبا حنيفـة؟ قـال: أنس َّ َ ً

ًجيعلها ذهبا لقام بحجته ََ َ َ ْ َ. 
لـــوال أن اهللا أغـــاثني بـــأيب حنيفـــة وســـفيان، كنـــت : وقـــال عبـــد اهللا بـــن املبـــارك



 
 

٣٧٧ 
 .إذا اجتمع هذان عىل يشء فذاك أقوى: ًوقال أيضا. كسائر الناس
َّرأيت أعبد الناس عبد العزيز بن أيب روا: ًوقال أيضا ََ ْد، وأورع الناس الفضيل ْ َْ ُ َ َ

 .بن عياض، وأعلم الناس الثوري، وأفقه الناس أبا حنيفة رمحهم اهللا
 .إن كان أحد ينبغي أن يقول برأيه فأبو حنيفة: ًوقال أيضا

إذا أردت احلـــديث والـــورع فـــسفيان، وإذا : ُّوقـــال عبـــد اهللا بـــن داود اخلريبـــي
 .أردت تلك الدقائق فأبو حنيفة

جيب عىل أهل اإلسالم أن يدعو أليب حنيفة يف صالهتم، وذكر : ًوقال أيضا
َحفظه عليهم السنن والفقه ُ. 
مـن أيـن جئـت؟ فـأقول : كنـت آيت أبـا حنيفـة فيقـول: وعن حممد بن بشري قال

لقــد جئــت مــن عنــد رجــل لــو أن علقمــة واألســود حــرضا : مــن عنــد ســفيان فيقــول
مــن عنـــد أيب : ئــت؟ فـــأقولمــن أيـــن ج: الحتاجــا إىل مثلـــه، وآيت ســفيان، فيقـــول

 .لقد جئت من عند أفقه أهل األرض: حنيفة فيقول
 .ٍكان أبو حنيفة صاحب غوص يف املسائل: وقال أبو نعيم
َكان أبو حنيفة أعلم: ن إبراهيموقال مكي ب َ  . أهل زمانهَ
 .الناس عيال عىل أيب حنيفة يف الفقه: سمعت الشافعي يقول: وقال الربيع

ِّكان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه: مثله، وزاد: فعيوقال حرملة عن الشا ُ. 
صـىل أبـو حنيفـة : وروى اخلطيب البغدادي بسنده عن أسد بن عمرو أنه قال

القرآن يف ركعة، ويبكي ]ب-٥٠[الفجر بوضوء العشاء أربعني سنة، وكان يقرأ 
إنــه قــرأ القــرآن يف املوضــع الــذي دفــن فيــه ســبعني : حتــى يرمحــه جريانــه، ويقــال



 
 

٣٧٨ 
 .لف مرةأ

عثامن، : ختم القرآن يف ركعة أربعة من األئمة: وعن خارجة بن مصعب قال
 .ومتيم الداري، وسعيد بن جبري، وأبو حنيفة

ُّ أنا أبو سعيد حممد بن موسـى بـن الفـضل الـصرييف:وروى اخلطيب ثنـا أبـو : َّ
 ثنـا عبيـد بـن: ثنا حييى بن معـني: ُّثنا حممد بن إسحاق الصغاين: العباس األصم

ّأيب قــرة ْســمعت حييــى بــن رضيــس يقــول: ُ َ شــهدت ســفيان يعنــي الثــوري وأتــاه : ُ
آخـــذ : ومالـــه؟ قـــال ســـمعته يقـــول: مـــا تـــنقم عـــىل أيب حنيفــة قـــال: رجــل فقـــال لـــه

بكتاب اهللا فام مل أجد فبسنة رسـول اهللا، فـام مل أجـد فبقـول أصـحابه، آخـذ بقـول 
ول غـريهم، فأمـا إذا من شئت مـنهم وأدع مـن شـئت، وال أخـرج مـن قـوهلم إىل قـ

انتهـــى األمـــر إىل إبـــراهيم والـــشعبي وابـــن ســـريين واحلـــسن وعطـــاء وســـعيد بـــن 
ُ رجاال، فقوم اجتهدوا فأجتهد كام اجتهدواَدَّدَاملسيب وع ٌ فسكت سفيان :  قال.ً

نسمع الـشديد مـن : ًكالما برأيه ما بقي أحد يف املجلس إال كتبه:  ثم قالً،طويال
للـني فنرجـوه، وال نحاسـب األحيـاء، وال نقـيض عـىل احلديث فنخافه، ونسمع ا

ْنسلم ما سمعنا، ونكل ما مل نعلم إىل عامله، ونتهم رأينا لرأهيم. األموات َ َ ُُ ِِّ َ. 
 ومــات ببغــداد يف رجــب ســنة مخــسني ،ولــد أبــو حنيفــة رمحــه اهللا ســنة ثامنــني

َّومائة يف قول أيب نعيم واهليثم بن عدي وقعنب بن املحرر واجلمه َ ْ َُ  .ورُ
 .سنة إحدى ومخسني ومائة: وقال حييى بن معني وغريه
ُسنة ثالث ومخسني ومائة، وغسله احلسن بن عامرة : وقال مكي بن إبراهيم َ َّ َ

َورجل آخر، وصىل عليه ست مرات لكثرة الزحام ِّ ُ. 



 
 

٣٧٩ 
َّبن راشد اجلزري، أبو إسحاق الرقي، موىل بني أمية) ١ (ُّالنعامن)٤ م خت( .٦٣٦ ُّ َُّ ُّ َ َ. 

ر ذلك أمحد بن حنبل، : خاري وغريهقال الب َهو أخو إسحاق بن راشد، وأنكَ ْ
 .مل يصح عندي أنه أخوه: قال أبو حاتم
ْزيــد بــن أيب أنيــ: روى عــن َ ْسة، وعبــد اهللا بــن مــسلم بــن شــهاب أخــي الزهــري، ُ ُّ

ُوعبد امللك بن أيب حمذورة، والزهري، وميمون بن مهران َْ ُّ ْ ُّ ْ َُ. 
َّجريــر بــن حــازم، ومحــ: وعنــه َّاد بــن زيــد، وزيــد بــن حبــان، وعبــد الــرمحن بــن َ ِ

ْثابت بن ثوبان، وابن جريج، وهو من أقرانه، ووهيب بن خالد َُ. 
 .مضطرب احلديث، روى أحاديث مناكري: قال أمحد

ًضعيف، وقال مرة: وقال ابن معني َّ  .ليس بيشء: َ
 .ٌيف حديثه وهم كثري، وهو صدوق يف األصل: وقال البخاري
 فسمعت أيب »الضعفاء«أدخله يف :  أيب حاتم عن أبيه، وقالوكذلك قال ابن

 .ل اسمه منهَّوَُحي: يقول
ْضعيف، يعني يف الزهري، ولكن أخوه إسحاق: وقال أبو داود ُّ. 
ًوقال مرة. ضعيف كثري الغلط: وقال النسائي َّ  .أحاديثه مقلوبة: َ

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ٌس، وله نسخة ال بأس هباقد احتمله النا: )٢(وقال ابن عدي

                                                        
 .النعامن بن النعامن بن راشد، وهو تكرار: ووقع يف األصل) ٢٩/٤٤٥: (»هتذيب الكامل« )١(
هتــذيب «، والنقــل عــن ابــن عــدي مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل )٧/١٣: (»الكامــل «)٢(

 .»الكامل



 
 

٣٨٠ 
ْالنعامن)٤ م( .٦٣٧ ُّ بن سامل الطائفي)١(ُّ ِ َّ ِ. 

ْأوس بن أيب أوس، وعبد اهللا بن الزبري، وابن عمر، وعثامن بن أيب : روى عن ُ ُّ
ْالعاص، وعمرو بن أوس  .)س م(، ويعقوب بن عاصم)٤ م(َ

ٍحــاتم بــن أيب صــغرية، واحلكــم بــن عبــد امللــك، وداود بــن أيب هنــد: وعنــه ِْ ِ َ ،
ْوسامك، وشعبة ُ ِ. 

 .ثقة: قال ابن معني وأبو حاتم والنسائي
 .صالح احلديث: زاد أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّجعل البخاري الذي روى عن ابن عمر غري الذي روى عن : ُّوقال الاللكائي
 .عمر بن أوس

ْالنعامن)ت( .٦٣٨ ُّ بن سعد بن حبته األنصاري، الكويف)٢(ُّ ُ ُّْ ْ َ َْ  .ٌّعي، تابَ
ْاألشعث بن قيس: روى عن ََ ْ َ، وزيد بن أرقم، وعيل، واملغرية]أ-٥١[َ ْ َ ْ َ. 
 .ابن أخته عبد الرمحن بن إسحاق الكويف: وعنه

 .ومل يرو عنه غريه: قال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٢٩/٤٤٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٤٥٠: (»يب الكاملهتذ« )٢(



 
 

٣٨١ 
ْالنعامن .٦٣٩ ُّ بن شبل الباهيل، البرصي)١(ُّ َ ُّْ ِ ِ. 

 .عن أيب عوانة ومالك مناكري
ًكان متهام: وسى بن هارون احلافظقال م َّ ُ. 

َّيأيت بالطامات: وقال ابن حبان َّ. 
ُّوأورد له ابن عدي أحاديث مناكري تدل عىل ضعفه َ َ. 

ْالنعامن)د( .٦٤٠ ْ بن أيب شيبة،)٢(ُّ ُّ الصنعاين اجلندي،ُ عبيدَ ََّ َْ ُّ. 
ِّزياد أيب رشدين، والثوري، وهو من أقرانه، وطاووس، وابنه عبد اهللا: عن َّ ِ ْ  بن ِ
 .طاووس
ْإبراهيم بن عمر الصنعاين، وعبد الرزاق، ومعتمر، وهشام بـن يوسـف : وعنه َُّ َّ ُّ ْ ُ

ْقايض صنعاء َ. 
ِّثقة مأمون، كيس كيس: قال ابن معني َِّ َ. 
 .ٌشيخ: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ْالنعامن .٦٤١  . بن عبد اهللا)٣(ُّ

 .جمهول: حاتمقال أبو . وعنه نرص بن عيل. عن أيب ظالل

                                                        
 ).٨/٢٨٥: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٦٥: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٩/٤٥٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٨/٢٨٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٦٦: (»ميزان االعتدال«)٣(



 
 

٣٨٢ 
ْالنعامن)س( .٦٤٢ ِ بن عبد الـسالم بـن حبيـب بـن حطـيط بـن عقبـة بـن خثـيم بـن وائـل )١(ُّ ْ ََّ ُْ ُ ُ َ

ِبــن مهانــة بــن تــيم اهللا بــن ثعلبــة بــن عكابــة بــن صــعب بــن عــيل بــن بكــر بــن وائــل  ْ َ َُ ْ َ
ُّالتيمي، أبو املنذر األصبهاين ُّ ْْ َ ُ َّ. 

ْأصـله مـن نيـسابور، ثــم صـار إىل البـرصة، فتفقـه عــىل  مـذهب الثـوري، فكتــب َ
ًالعلم، وكان من أهل الثقة واألمانـة، عابـدا زاهـدا، وهـو الـذي علـم أهـل أصـبهان  ً

 .احلديث، وصنف هلم
ْإبـراهيم بـن طهـامن، ومحـاد بـن سـلمة، والـسفيانني، وشـعبة، وابـن : روى عن ََّ َّ َ ْ

ْجريج، وابن أيب ذيب، ومسعر، وأيب حنيفة، ومجاعة َِ ِ ْ ُ. 
َّمح: نهموعنه مجاعة م ّ املكتب، وابن مهدي، وهو من ُّاد بن زيد األصبهاينَ ْ َ ُ
َّحدثنا النعامن أبو املنـذر الرجـل الـصالح، وعفـان بـن : أقرانه وكان يقول َُّ َّ . مـسلمُّ
 .حمله الصدق: وقال أبو حاتم

َّ وقـــــال أبـــــو حممـــــد بـــــن حيـــــان   )٢(]مـــــن[هـــــو أرفـــــع مـــــن روى عـــــن الثـــــوري : َ
َّنة، وينتحل مذهب سفيان يف الفقه، وكان قد ُّاألصبهانيني، وكان ممن ينتحل الس

 .وسبعني ومائة:  وقيل،جالس أبا حنيفة، وتويف سنة ثالث وثامنني
ْالــــــنعامن)ق س ت م خ( .٦٤٣ ــــــو ســــــلمة )٣(ُّ ــــــصاري، أب ــــــاش الزرقــــــي األن ــــــن أيب عي َ ب َ ُّ َ َُّّ َِ َْ ُّ

ُّاملدين َ َ. 
َ، وخولــة بنــت ثــامر)ق س ت م خ(جــابر، وابــن عمــر، وأيب ســعيد: روى عــن ْ َ ،

                                                        
 ).٢٩/٤٥١: (»هتذيب الكامل« )١(
 . زيادة من املصدر، سقطت من األصل)٢(
 ).٢٩/٤٥٤: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٣٨٣ 
 .ويقال بنت قيس

ُأبو حازم، وسمي، وسهيل: وعنه ّ َ َ، وصفوان بن سليم، وعبـد )ق س ت م خ()١(ُ ُ
ٌاهللا بن دينار، وحممد بن عجالن، وحييى بن سعيد األنصاري، وعدة َّ ِ ُّ ْ َ. 

 .ثقة: قال ابن معني
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ْوقــال ابــن منجويــه ًكــان شــيخا كبــريا، مــن أفاضــل أبنــاء ا: َ لــصحابة، وكــان أبــوه ً

 .فارس رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
ْالنعامن)صد( .٦٤٤ َ بن مرة األنصاري الزرقي املدين)٢(ُّ َُّ َ َّ ُُّ ْ َ. 
ِّ، وجرير بن عبد اهللا البجيل، وعيل بن أيب طالب)صد(أنس: عن َ َ. 
 .ُّأبو جعفر حممد بن عيل الباقر، وحييى بن سعيد األنصاري: وعنه

ُّقال النسائي  .ثقة: َّ
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ْالنعامن)د( .٦٤٥ ُّ بن معبد بن هوذة األنصاري)٣(ُّ ْ َ َ ْْ َ َ َ. 
 .وعنه ابنه عبد الرمحن. عن أبيه

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر. وكهيل:  يف األصل)١(
 ).٢٩/٤٥٦: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٤٥٨: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٣٨٤ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ْالــنعامن)ع( .٦٤٦ ِّ بــن مقــرن، ويقــال)١(ُّ ِّالــنعامن بــن عمــرو بــن مقــرن: ُ َُ َ ْ َ وهــو أخــو ســويد ،ُّ ُ
ِّبن مقرن وإخوته وكانوا سبعة،  . روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلمَُ

َّجبري بـن حيـة، ومـسلم بـن اهليـ: وعنه ْ، ومعقـل بـن يـسار)ق س د م()٢(مصَ  ت د(َ
 .، وأبو خالد الوالبي مرسل)س

ًإن لإليامن بيوتا وإن للنفاق بيوتا وإن :  قال شعبة عن حصني قال ابن مسعود ً
ِّبيت آل مقرن من بيوت اإليامن َُ. 

َّأنـه سـكن البـرصة وحتـول إىل الكوفـة، فبعثـه سـعد إىل: هوذكر أبو عمر وغري َ 
َفصالح أهل زندورد  )٣(كسكر َ ْ  بفتح القادسية، فأمره عمـر  املدينةوقدم]ب-٥١[َ

َإن قتــل الــنعامن فحذيفــة، فــإن قتــل فجريــر: عــىل أهــل أصــبهان، وقــال َ َِ ُِ  ففــتح اهللا ،ُ
ِعليه أصبهان وقتل بنهاوند أول قتيل يوم اجلمعة سنة إح دى وعرشين فنعاه عمر ُ
 .إىل الناس عىل املنرب، ووضع يده عىل رأسه يبكي

ْالنعامن)س د( .٦٤٧ ُّ بن املنذر الغساين، ويقال)٤(ُّ َّ َ ْ ُّاللخمي، أبو الوزير الدمشقي: ُ ُِّّ ْ َّ. 
ْسامل، وطاووس، وعطاء، وجماهد، والزهري، وغريهم: روى عن ُّ. 

ِصـدقة الـسمني، وحممـد بـن شـع: وعنه مجاعة منهم يب  بـن شـابور، وحممـد َّ
ُّبن الوليد الزبيدي  ْ  .، وحييى بن محزة-وهو من أقرانه-ُّ

                                                        
 ).٢٩/٤٥٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. هضيم:  يف األصل)٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. كرسى:  يف األصل)٣(
 .)٢٩/٤٦١: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٣٨٥ 
 .كان كثري احلديث: قال حممد بن سعد

َثقة، إال أنه يرمى بالقدر: وقال دحيم وأبو زرعة ُ)١(. 
ٍوقال هشام بن عامر َّ  .ذاك يرى القدر: َ
ْرضب أبــو مــسهر عــىل حــديث الــنعامن بــن املنــذر: وقــال أبــو داود ، فقــال لــه ُّ
ًكـان داعيـة يف القـدر وضـع كتابـا يـدعو : وفقك اهللا، قال أبو داود: حييى بن معني

ْفيه إىل قول القدر َ. 
 .ليس بذاك القوي: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ١٣٢مات سنة :  وقال حممد بن سعد

ْالنعامن .٦٤٨ ً الغفاري، يشبه أن يكون مدنيا أو مرصيا)٢(ُّ ًْ ِ ُِّ َ. 
 .»اعقلهــا وتوكــل«: روى عـن أيب ذر أن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وسـلم قــال

َوعنه أبو األسود الغفاري ِ. 
 .ال أعرفه: سألت ابن معني عنه فقال: قال عثامن الدارمي

َنعمة .٦٤٩ ْ  . بن عبد اهللا أو ابن عبد الرمحن)٣(ِ
 .عن أبيه عن ابن عمر يف ثواب من شهد اخلتان

 .د حديثهال يقوم إسنا: قال األزدي

                                                        
 .إال أنه يرمى بالقدر: ثقة، زاد دحيم: قال دحيم وأبو زرعة:  لفظ التهذيب)١(
 ).٨/٢٨٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٦٦: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٨/٢٨٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٦٦: (»ميزان االعتدال«)٣(



 
 

٣٨٦ 
ْنعيم)ص د ي( .٦٥٠ َ ُّ بن حكيم املدائني)١(ُ  .بن حكيم[، أخو عبد امللك َ

ِّ بن أيب بشري، وأيب مريم الثقفي)٢(]عن عبد امللك  .)ص د ي(َّ
َأســباط بــن حممــد، وشــبابة، وعبــد اهللا بــن داود، وعبيــد اهللا بــن موســى، : وعنــه َ ْ َ

َوأبــو احلــسن عــيل بــن حممــد املــدائني، وحممــد بــن بــرش، وو َ ْ كيــع، وحييــى بــن ِ
َسعيد القطان، وأبو عوانة َ َّ َ. 
ْقال ابن معني والعجيل  .ثقة: ِ
ْوقال حممد بن سعد  .مل يكن بذاك: َ

 .ليس بالقوي: وقال النسائي
 .ٌصدوق، ال بأس به: ِوقال ابن خراش

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ١٤٨مات سنة : وقال أبو داود

ْنعـيم)ق ت د مق خ( .٦٥١ َ َّ بـن محـا)٣(ُ َد بـن معاويـة بـن احلـارث بـن مهـام بـن سـلمة بـن َ َّ َُ
ُّمالك اخلزاعي، أبو عبد اهللا املروزي َ ْ َُّ ْاألعور )٤(، الفارضُ َ. 
ْسكن مرص، رأى احلسني بن واقد ِ. 

                                                        
 ).٢٩/٤٦٤: (»هتذيب الكامل« )١(
 .ركناه من املصدر ما بني املعقوفتني سقط من األصل، فاستد)٢(
 ).٢٩/٤٦٦: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .وما أثبتناه من املصدر. القايض:  يف األصل)٤(



 
 

٣٨٧ 
َبقية، وحفص بن غياث، وروح بن عبادة، وعبد اهللا بن إدريس: وروى عن ْ َ َّ َُ َ ِ ْ)١( ،

ْالـــدراوردي، ومعتمـــر، وهـــشيم، وابـــن املبـــارك، وابـــن وهـــب، وعبـــد الـــرزاق، و ْ ََ ُ ِ ُ ْ َّ
 .ووكيع، وحييى القطان، وأيب داود الطياليس، ومجاعة

ُّاجلوزجـــاين، وســـمويه، ومحـــزة بـــن حممـــد بـــن عيـــسى : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم َ َُ ْ
الكاتب البغدادي، وهو آخر من حدث عنه، وعبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي، 

ى الــذهيل، وحييــى بــن معــني، وأبــو حــاتم، وحممــد بــن عــوف، وحممــد بــن حييــ
 .ويعقوب بن سفيان
َهو أول من عرفناه يكتب املسند: عن أمحد: قال امليموين ْ ُ. 
 .إنه أول من مجع املسند وصنفه: يقال: قال اخلطيب
 .كان من الثقات: قال أمحد

ثقــة، وذمــه مــن جهــة أنــه كــان يــروي عــن غــري الثقــات، وقــال : وقــال ابــن معــني
ُجل صدق، أنا أعرف الناس به، كان رفيقي يف البـرصة، َهو ثقة صدوق، ر: ًأيضا َ ْ ِ ُ ُ

َكتب عن روح بن عبادة مخسني ألف حديث ُْ َ. 
ُّوقال العجيل ْ  .ُّمروزي، ثقة: ِ

ُيصل أحاديث توقفها الناس: ِّوقال أبو زرعة الدمشقي ِ. 
ُّحمله الصدق: وقال أبو حاتم  .]أ-٥٢[َ

َّ كأنه هيجن نعيم بن محاد رأيت حييى بن معني: وقال عبد اخلالق بن منصور َ ْ َ ُّ َ ُ
ِّيف روايتـه حـديث أم الطفيـل يف الرؤيــة، ويقـول مـا كـان ينبغــي لـه أن يـروي هــذا : ُ

                                                        
  .خطأ، وما أثبتناه من املصدر. داود:  يف األصل)١(



 
 

٣٨٨ 
 .احلديث

سـألت ابـن معـني عـن حـديث نعـيم : وقال حممد بن عيل بن محـزة املـروزي
ْبن محاد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثامن عن عبد الرمحن بن جبري بـن  َ ُ ْ َ

ْنفــري  َ ْعــن أبيــه عــن عــوف بــن مالــك عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم قــالُ تفــرتق «: َ
أمتي عىل ثنتني وسبعني فرقة أعظمها فتنة عىل أمتي قوم يقيسون األمور بـرأهيم 

ِّفيحلون احلرام وحيرمون احلالل َ َّفنعيم بن محـاد؟ : قلت. ليس له أصل:  فقال»ُ َ َ ُ َ
ٌقال نعيم ثقة، قلت ْ َ ِّفكيف يـحدث ثق: ُ َ ِّشبه له: ة بباطل؟ فقالُ ُ. 

 .وكذا روى أبو زرعة الدمشقي عن حييى بن معني
ًوحكي عن دحيم أنه أنكره أيضا ِ ُ. 

ًقد تابع نعيام عىل روايتـه هـذا احلـديث عـن عيـسى : وقال اخلطيب البغدادي َ ُ
ُّ اهللا بـــن جعفـــر الرقـــي، وســويد بـــن ســـعيد احلـــدثاين، وعمـــرو بـــن ُبــن يـــونس عبـــد َ َ ُّ َّ

 .عيسى
ْوروى عن عبد اهللا بن وهب، وحممد بن سالم عن عيـسى بـن : طيبقال اخل َ َ ِ ُ

ْ، وهبذا احلديث سقط نعيم عند )١(يونس غري نعيم بن محاد، فإنام أخذه من نعيم َ ُ
كثري من أهل العلـم باحلـديث، إال أن حييـى بـن معـني مل يكـن ينـسبه إىل الكـذب 

ْبل كان ينسبه إىل الوهم َ. 
ِّـحدث مـن حفظـه، وعنـده منـاكري كثـرية ال يتـابع ُكـان يـ: وقال صالح بن حممد َ

                                                        
وروى عــن عبــد :  كــذا يف األصــل ويظهــر أنــه وقــع خــرم يف هــذا املوضــع، ويكــون الــصواب)١(

وكـل مـن حـديث بـه عـن عيـسى بـن [نس، اهللا بن وهب، وحممد بـن سـالم عـن عيـسى بـن يـو
 ).٢٩/٤٧٤: (»هتذيب الكامل«كام يف ... غري نعيم] يونس



 
 

٣٨٩ 
 سـئل سمعت حييـى بـن معـني: ره عليه وقالعليها، وذكر حديثه يف األمراء وأنك

 .ليس يف احلديث بيشء، ولكنه كان صاحب سنة: عنه فقال
 .ًعنده نحو عرشين حديثا ليس هلا أصل: وقال أبو داود
َّنعــيم بــن محــاد ضــعيف، وذكــر : وقــال النــسائي ْمــرة فــضله وتقدمــه يف العلــم، َ َ َّ َ

ِّوقـد كثـر تفـرده عـن األئمـة املعـروفني بأحاديـث كثـرية فـصار يف حـد مـن ال : قـال َ ُّ ُ َ
 .حيتج به

ِربام أخطأ ووهم:  وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف  َ َ. 
: ابن محاد هـو ضـعيف، سـمعته مـن النـسائي، قـال ابـن محـاد: وقال ابن عدي

َّيث  يف تقويـة الـسنة وحكايـات عـن العلـامء يف ثلـب كان يضع احلـد: وقال غريه ُّ
وابن محـاد مـتهم فـيام يقولـه لـصالبته يف أهـل الـرأي، : أيب حنيفة، قال ابن عدي

ثم حكى ابن عدي عن ابن محاد أنه أنكر عليه أحاديث منها حديثه املتقدم عن 
ينة وضعه نعيم بن محاد، ومنها حديثه عن سفيان بن عي: عيسى بن يونس، وقال

أنـتم اليـوم يف زمـان مـن تـرك « :ًعن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة مرفوعا
ْعرش ما أمر به هلك، وسيأيت عىل الناس زمان من عمل بعرش ما أمر به نجا ْ ، ثم »ُُ

ٌولــه غــري مــا ذكــرت، وقــد أثنــى عليــه قــوم، : ذكــر ابــن عــدي عنــه أحاديــث ثــم قــال َ َ
لسنة، ومات يف حمنة القرآن واحلبس، وضعفه قوم، وكان أحد من يتصلب يف ا

 .ًوعامة ما أنكر عليه هو الذي ذكرته، وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيام
كــان يفهــم احلــديث، وروى أحاديــث منــاكري عــن : وقــال أبــو ســعيد بــن يــونس

ِالثقات، محل من مـرص إىل العـراق يف املحنـة فـامتنع أن جييـبهم فـسجن فـامت  ُ
وم األحد لثالث عرشة خلت من مجـادى األوىل، سـنة يف السجن ببغداد غداة ي



 
 

٣٩٠ 
 .ثامن وعرشين ومائتني

ًرؤوس اجلهميــة أوال، ثــم رجــع ]ب-٥٢[ذكــر غــري واحـد أنــه كــان مـن : قلـت
ع الـسنن يف الـرد  لعلمـه بمقـالتهم، وكـان جيمـٍّدَ رَّإىل السنة وكـان يـرد علـيهم أتـم

َقاليم كثرية ثم استمر مقيام بمرصعليهم، ورحل إىل أ ْ ِ ً نحـوا مـن أربعـني سـنة، ثـم ً
ْملا كانت املحنة طلب هو والبويطي فحمال إىل بغداد يف سنة ثالث وقيل أربع  َ ُ َ ِ ُ

ْوعـرشين فامتنعــا فـسجنا إىل أن مــات نعـيم يف ســنة سـبع وقيــل ثـامن وقيــل َ تــسع : ُ
:  ويقال،إين رجل خماصم:  وقال،وعرشين ومائتني، وأوىص أن يدفن يف قيوده

 فألقي يف حفـرة مـن غـري غـسل وال صـالة عليـه، رمحـه اهللا، وأكـرم ه بقيودَّرُإنه ج
 .مثواه، وجعل اجلنة مأواه

ْنعــــيم)د بــــخ( .٦٥٢ َ ْ بــــن حنظلــــة، ويقــــال)١(ُ َالــــنعامن بــــن حنظلــــة، ويقــــال: َ ْ َُّ ْالــــنعامن بــــن : ْ ُّ
َميرسة، ويقال ْ ْالنعامن بن قبيصة،أو قبيصة بن النعامن: َ ُّْ ُّْ ِْ َِ  .، بالشكَ

َّعـامر بـ: روى عن ُّمـن كـان ذا وجهـني يف الـدنيا جعـل اهللا لـه لـسانني «: ِن يـارسَ َ ْ َ َ
ٍمن نار يوم القيامة َ«. 

َّالركني بن الربيع: وعنه ْ َُّ. 
ُّقال العجيل ْ ٌكويف، تابعي، ثقة: ِ ٌ. 

َّإسناد هذا احلـديث حـسن وال نحفظـه عـن عـامر، إال : وقال عيل بن املديني َ
 .من هذا الطريق

 .»اتالثق«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٢٩/٤٨٠: (»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٣٩١ 
ْنعيم)س( .٦٥٣ َ ٌّ بن دجاجة األسدي، كويف)١(ُ ُّ َ َ. 

 .عيل، وعمر، وأيب مسعود: روى عن
ْاملنهال بن عمرو: وعنه ِ، وحييى بن هاين، وأبو حصني األسدي)عس(ِ َ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ْنعيم)د( .٦٥٤ َ ُّ بن ربيعة األزدي)٢(ُ ِ ْ َ. 

َوإذ أخـذ ربـك  ﴿: عن عمر بـن اخلطـاب يف قولـه ُّ ََ َ َْ َ ْمـن بنـي آدم مـن ظهـورهم ِ َِ ِ ُ ْ َ َ ُْ ِ ِ ِ
ْذريــتهم ُِّ ََّ ُ﴾، رواه عمــر بــن جعــشم عــن زيــد بــن أيب أنيــسة عــن عبــد َ ُ ُ ْ ُ

احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب عن مسلم بن يسار عنه ورواه مالك 
عن زيد بن أيب أنيسة، عن عبد احلميد عن مسلم بن يسار أن عمر : »املوطأ«يف 
ْ ومل يذكر نعيم بن ربيعة، عن هذه اآليةسئل َ ُ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ْنعيم)س ف( .٦٥٥ َ ٌّ بن زياد األنامري، أبو طلحة الشامي، تابعي)٣(ُ ُّ َّ ْْ َ ُّ َ. 

بــالل، وعبــد اهللا بــن عمــرو، والــنعامن بــن بــشري، وأيب أمامــة، وأيب : روى عــن
 .كبشة األنامري، وأيب هريرة

 .حلرضمي، ومكحولمعاوية بن صالح ا: وعنه
 .معروف: قال عيل بن املديني

                                                        
 ).٢٩/٤٨٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٤٨٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٤٨٥: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٣٩٢ 
 .ثقة: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ْنعيم .٦٥٦ َ َ بن ضمضم)١(ُ ْ َ. 

َعن الضحاك بخرب يف الوضوء َ َّ َّ. 
 .ضعفه بعضهم: »امليزان«قال يف 

ْنعيم)س( .٦٥٧ َ ُّ بن عبد اهللا بن مهام القيني الشامي)٢(ُ ُّ ْ ََّّ َ. 
 .، روى عنهكاتب عمر بن عبد العزيز

ْأبو املقدام رجاء بن أيب سلمة: وعنه ِ. 
ْنعــــيم)ع( .٦٥٨ َ ُّ بــــن عبــــد اهللا املجمــــر، أبــــو عبــــد اهللا املــــدين)٣(ُ َ َ ُِ ، مــــوىل آل عمــــر بــــن ْ

ِّاخلطاب، وسمي املجمر ألنه كان جممر املسجد ِّ َُ ُ ْ ُ. 
 .أنس، وجابر، وابن عمر، وأيب هريرة، وعدة: روى عن

ْكَري بن عبـد اهللا بـن األشـج، وثـور بـن زيـد، ُابنه حممد، وب: وعنه مجاعة منهم
ْ عجالن، وهشام بن سعد بنوفليح بن سليامن، ومالك بن أنس، وحممد َ. 

ْقال ابن معني وحممد بن سعد وأبو حاتم والنسائي  .ثقة: َ
جالست أبـا هريـرة : سمعته يقول: ، وقال مالك»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٨/٢٨٩: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٧٠: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٢٩/٤٨٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٤٨٧: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٣٩٣ 
 .عرشين سنة

ْنعيم .٦٥٩ َ ُّميد الواسطي بن عبد احل)١(ُ ِ. 
ِّ، أحد الضعفاء، يـحدث يف فضل الشتاء، وعنه حممد )٢(عن الرسي بن إسامعيل َ ُ
ُّبن موسى احلريش َ  .ليس بذاك يف احلديث: قال ابن عدي. َ

ْنعيم .٦٦٠ َ َ بن عمر القديدي)٣(ُ ُ َ ُ. 
ْونعيم .٦٦١ َ ْ بن عمرو الكلبي)٤(ُ َ ْ َُّ . 

 .هو جمهول: قال أبو حاتم يف كل منهام
ْنعيم)س بخ( .٦٦٢ َ ُّ بن قعنب الرياحي)٥(ُ ِّ َ ْ  .، أدرك اجلاهليةَ

، ويف صــــيام ]أ-٥٣[ املــــرأة كالــــضلع:أيب ذر الغفــــاري حــــديث: وروى عــــن
ْثالثة أيام من كل شهر، روى حديثه سعيد اجلريـري عـن أيب الـسليل رضيـب بـن  َ ُ َّ

ْنقـري، وقيــل َ ِّعــن أيب العــالء يزيـد بــن عبــد اهللا بــن الـشخري عنــه، وقيــل: ُ عــن ســعيد : ِّ
 .عنه )٦(ريري، عن أيب العالء وأيب السليل أو غالب بن عجرداجل

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
                                                        

 ).٨/٢٨٩: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٧٠: (»ميزان االعتدال« )١(
 .وما أثبتناه من املصدر. عن احلسن بن إسامعيل:  يف األصل)٢(
 ).٨/٢٩٠: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٧٠: (»ميزان االعتدال«)٣(
 ).٨/٢٩٠: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٧٠: (»ميزان االعتدال«)٤(
 ).٢٩/٤٨٩: (»هتذيب الكامل« )٥(
 .وما أثبتناه من املصدر. بن عمرو:  يف األصل)٦(



 
 

٣٩٤ 
ْنعــيم)د( .٦٦٣ َ ُ بــن مــسعود بــن عــامر بــن أنيــف بــن ثعلبــة بــن قنفــذ بــن هــالل بــن خــالوة )١(ُ ْ ُ َْ ُِ ْ َ

ُّبـــن ســـبيع بـــن بكـــر بـــن أشـــجع بـــن ريـــث بـــن غطفـــان، أبـــو ســـلمة الغطفـــاين، ثـــم  َ َُ َ ََ َ
ُّاألشجعي َ ْ َّأسلم زمن اخلندق، وهـو الـذي خـذل بـني األحـزاب ، صحايب َ َ

ن املدينة، وكذلك ولده من بعده ْوبني قريظة، وكان يسكُ َ. 
ْالنبـــي صــىل اهللا عليـــه وســـلم أنــه قـــال لرســويل مـــسيلمة: روى عــن َ لـــوال أن «: ُ

ام ُالرسل ال تقتل لرضبت أعناقكُ َُّ َْ ْ ُ ُ«. 
ِقتـل:  وقيـل،ابنـه ســلمة، مـات يف خالفـة عــثامن: وعنـه  يــوم اجلمـل، وكـان قــد ُ

َهـو الـذي أنـزل اهللا : أرسله النبي صىل اهللا عليه وسلم إىل ابن ذي اللحية، ويقال َ ْ َ
ـالوا  ﴿: فيـه ـا وق ُالذين قال هلم النَّاس إن النَّاس قد مجعوا لكم فاخشوهم فـزادهم إيامن َ َ َ َ َ َّ َ َ ََّ َ ْ ُ َ ُ ًَ َْ ْ ْ ْ ُِ ُِ َُ َ ََ ْ َُ ُ ِ

ُحسبنَا اهللاَُّ ونعم الوكيل ِْ َِ ْ َ ُ ََ ْ﴾. 
ْنعيم .٦٦٤ َ ُّ بن مورع بن توبة التسرتي)٢(ُ َُ َّ ِّ ُ)٣(. 
 .األعمش، وهشام بن حسان، وهشام بن عروة: عن
َّإبراهيم ابن عبد اهللا الواسطي، وحممد بن عمر املقدمي: وعنه َ ُ. 

 .ليس بقوي: قال أبو حاتم
 .ليس بثقة: وقال النسائي
 . ال جيوز االحتجاج به بحاليروي عن الثقات العجائب،: وقال ابن حبان

                                                        
 ).٢٩/٤٩١: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٢٩٠: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٧١: (»ميزان االعتدال«)٢(
 .العنربي:  كذا، والذي يف املصادر)٣(



 
 

٣٩٥ 
ِيرسق احلديث: وقال ابن عدي ْ َ. 

ْنعــــيم)فـــق ت( .٦٦٥ َ ُّ بـــن ميــــرسة النحــــوي، أبـــو عمــــرو، ويقــــال)١(ُ ْ َّ َ ْ ُّأبـــو عمــــر الكــــويف، : َ
 .سكن الري

ِّإســامعيل بــن أيب خالــد، وإســامعيل الــسدي، ومحــاد بــن أيب ســليامن، : عــن ِّ ُّ
 .سبيعيواألعمش، وعكرمة موىل ابن عباس، وأيب إسحاق ال

ابنه عمر، وابن املبارك، والفضل بن موسى، وحممد بن : وعنه مجاعة منهم
 .محيد الرازي، وحييى بن حييى، وأبو الوليد الطياليس

 .ليس به بأس: وقال حييى بن معني. ال بأس به: قال أمحد
ًليس به بأس، سمعت زنيجا يقول: وقال أبو داود ًرأيـت ابـن املبـارك جالـسا : ُ

 .تب عنهبني يديه يك
مـات سـنة أربـع وســبعني . »الثقـات«وذكـره ابـن حبــان يف . ثقـة: وقـال النـسائي
 .هـ١٧٦و  أ٥سنة : ومائة، وقال غريه

ْنعيم)س د( .٦٦٦ َ ُّ بن هزال األسلمي)٢(ُ َْ َ َّ َ. 
ٌمن بني مالك بن أفىص بن حارثة، إخوة أسلم بن أفـىص، مـدين خمتلـف يف  َ َ ْ ُ َ ْ َ

عن أبيه عن النبـي صـىل اهللا : سلم وقيلصحبته، روى عن النبي صىل اهللا عليه و
 .زيديعليه وسلم قصة ماعز األسلمي، وعنه ابنه 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
                                                        

 ).٢٩/٤٩٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٤٩٦: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٣٩٦ 
ْنعـــيم)س د( .٦٦٧ َ َّ بـــن مهـــار، ويقـــال)١(ُ َّهبـــار، ويقـــال: َ َّبـــن هـــدار، ويقـــال: َ َّابـــن مخـــار، : َ َ

ُّابن محار، الغطفاين الشامي: ويقال َُّّ ََ  .، له صحبةَّ
ْ صىل اهللا عليه وسلم وعن عقبة بن عامرالنبي: روى عن ُ َ. 
ُّقــيس اجلــذامي، وكثــري بــن مــرة، وأبــو إدريــس اخلــوالين، وروى عــن : وعنــه ْ َ

َّمكحول، عن نعيم بن مهار عن بالل ْ َ ُ. 
ْنعـيم)ق س ت مد م خت( .٦٦٨ َ ُّ بـن أيب هنـد، واسـمه الـنعامن بـن أشـيم األشـجعي )٢(ُ ََ ْْ َْ َ ُّ ٍْ ِ

ُّالكويف ُ. 
 .ِحبة، وعن ربعي بن حراش، وأيب وائل، وغريهمأبيه وله ص:  روى عن
ْابن عمه أبو مالك سعد بن طارق، وسليامن التيمي، وشعبة، واملغرية : وعنه ُْ ُّ ُ َِّّ َ َ

َّبن مقسم، وعدة ِ َِ ْ. 
 .صالح احلديث: قال أبو حاتم
 .ثقة: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .مات سنة عرش ومائة: قال الفالس

ْنعيم)عس بخ( .٦٦٩ َ ِ بن يزيد)٣(ُ َ. 
 .وعنه عمر بن الفضل. عن عيل بن أيب طالب

                                                        
 ).٢٩/٤٩٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢٩/٤٩٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٢٩/٤٩٩: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٣٩٧ 
ْنعيم .٦٧٠ َ ُّ بن يعقوب الكويف)١(ُ ُ ُ ْ َ. 

 ًروى عن خاله سفيان بن عيينة عن أيب إسحاق عن احلارث عن عيل مرفوعا
َخـــري خـــصال الــــدنيا واآلخـــرة أن تعفــــو عمـــن ظلمــــك، وتـــصل مــــن «: ]ب-٥٣[ ِ

 .، رواه عنه سلمة بن شبيب»قطعك
ُّلعقييلقال ا ْ ُال يتابع عليه: َُ َ َُ. 
ْنفيــع .٦٧١ َ َ بــن احلــارث بــن كلــدة بــن عمــرو بــن عــالج بــن أيب ســلمة)٢(ُ ََ ِ َ َ َ ، واســمه عبــد ِ

ْابن عبد العزى بن غرية بـن عـوف بـن قـيس، وهـو ثقيـف، : العزى، ويقال َ
 .أبو بكرة الثقفي
ْاسمه مرسوح، وقيل: صحايب، وقيل ْنفيع بن مرسوح، وقيل: َ َ ْ َ ًعبدا كان أبوه : ُ

َّللحارث بن كلدة فاستلحقه، وهو أخو زياد ألمـه واسـمها سـمية مـوالة للحـارث  ُ َ ْ ََ َ َ
رة من حصن الطـائف يف مجاعـة  رة ألنه نزل يف بكْ ْبن كلدة، وإنام قيل له أبو بكْ َ َِ َ َ

 .من املوايل فأعتقهم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يومئذ
 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

َّبنوه رواد، وعبد الرمحن وعبد العزيـز وعبيـد اهللا ومـسلم : اعة منهموعنه مج ََ ُ
ِّوكيسة، واألشعث بن قيس ، واحلسن البرصي، وربعي بن حراش، وحممد بن )٣(َ

 .سريين
                                                        

 ).٨/٢٩٢: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٧١: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٣٠/٥: (»هتذيب الكامل« )٢(
األحنـــف بـــن قـــيس وأشـــعث بـــن : عنـــهكـــذا يف األصـــل، والـــذي يف املـــصدر أن مـــن الـــرواة )٣(

 . ثرملة



 
 

٣٩٨ 
ُّقال العجيل ْ  .كان من خيار الصحابة: ِ
ْوقال أبـو نعـيم َ ًكـان رجـال صـاحلا آخـى رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم بينـه : ُ ً

َ أيب برزة األسلميوبني ْ َ. 
َعن الزهري عن سعيد بن املسيب أن عمر جلـد أبـا : وقال حممد بن إسحاق َ ِّ َ ُ ْ ُّ

ــرة ونفيــع َبكْ ً بــن احلــارث، وشــبل بــن معبــد، فاســتتاب نافعــا وشــبال فتابــا فقبــل )١(َ ً َ ْ َ
رة فأبى فلم يقبل شهادته، وكان أفضل القوم َشهادهتام، واستتاب أبا بكْ َ. 

 وصـــىل عليــه أبـــو بــرزة األســـلمي ألنـــه ٥٢: وقيـــل أو قيــلمــات ســـنة مخــسني 
 .أوىص بذلك، ومل يكن مع عيل وال معاوية يوم اجلمل وصفني

ـــع)ق ت( .٦٧٢ ْنفي َ ُّ بـــن احلـــارث، أبـــو داود األعمـــى الـــدارمي)٢(ُ َّ ْ ُّاهلمـــداين : ، ويقـــالَ ْ َ
ويف القاص، ويقال َالسبيعي الكُ ُّ ُّ  .اسمه نافع: َِّ

َأنـــس، والــرباء، وبر: روى عــن ْيـــدة، وعبـــد اهللا بــن الـــزبري، وابــن عبـــاس، وابـــن ُ
َّعمر، وعمران بن حصني، وأيب برزة، وأيب سعيد، وعدة ِ َِ ُْ ْ َْ َ ُ. 

إسامعيل بـن أيب خالـد، والثـوري، واألعمـش، ورشيـك، : وعنه مجاعة منهم
 .ويونس بن أيب إسحاق، وأبوه أبو إسحاق السبيعي وهو أكرب منه

َّقال الفالس ِّرمحن ال حيدثان عنهكان حييى وعبد ال: َ ُ. 
َّوكذبـه قتـادة بـن دعامــة يف روايتـه عـن الــرباء وزيـد بـن أرقــم وعـن ثامنيـة عــرش  َ

ًإنام كان هذا سائال يتكفف الناس قبل طاعون اجلارف، ما يعرض : ًبدريا، وقال
                                                        

 .نافع وهو املناسب للسياق: كذا ويف املصدر)١(
 ).٣٠/٩: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٣٩٩ 
 .يف يشء من هذا

َّوهكذا كذبه رشيك القايض َ. 
َسمعت العبادلة، مل: هو يقول: وقال أمحد بن حنبل  .ً يسمع منهم شيئاَ

َّوقال مرة. وأبو داود األعمى يضع ليس بيشء: وقال ابن معني  .مل يكن ثقة: َ
ُّوقال اجلوزجاين ْ  .ًكان يتناول قوما من الصحابة: ُ
 .مرتوك احلديث: َّوقال الفالس
 .مل يكن بيشء: وقال أبو زرعة
 .منكر احلديث، ضعيف احلديث: وقال أبو حاتم
 .ن فيهيتكلمو: وقال البخاري
ُّوقال الرتمذي َّيضعف يف احلديث: ِّ َُ. 
ُّوقال النسائي َّوقال مرة. مرتوك: َّ  .ليس بثقة، وال يكتب حديثه: َ
ُّوقال العقييل ْ ْكان ممن يغلو يف الرفض: َُ َّ َّ ِ. 
 .هو من مجلة من يغلو بالكوفة: وقال ابن عدي

ْنفيع أبو داود األعمى : »الضعفاء«وقال ابن حبان يف كتاب  َ يروي عن الثقات ُ
 .ًاملوضوعات تومها، ال جيوز االحتجاج به

ْنفيع بن احلارث عن أنـس بـن مالـك، وعنـه إسـامعيل بـن : »الثقات«وقال يف  َ ُ
 .أيب خالد، فكأنه جعلهام اثنني، واهللا أعلم



 
 

٤٠٠ 
ْنفيـــع)ع( .٦٧٣ َ َ أبـــو رافـــع الــــصائغ املـــدين)١(ُ َ َّ ، نزيـــل البـــرصة، مــــوىل ابنـــة عمـــر بــــن ِ

ْليىل بنت العجامء، أدرك اجلاهلية وليست له صحبةموىل : اخلطاب، وقيل َ. 
ْأيب بـــن كعـــب، وزيـــد بـــن ثابــت، وابـــن مـــسعود، وعـــثامن، وعـــيل، : روى عــن ََ ُ

ْوعمر، وكعب األحبار، وأيب بكر الـصديق ، وأيب موسـى، وأيب هريـرة، ]أ-٥٤[َ
 .وحفصة أم املؤمنني
ُّابنه عبد الرمحن، وبكر املزين، وثابت: وعنه مجاعة منهم َ ُّ البناين، واحلسن ُ ُ
ُّالبرصي، وقتادة َْ. 

 .كان ثقة: قال حممد بن سعد
ُّوقال العجيل ْ  .ثقة، من كبار التابعني: ِ
 .ليس به بأس: وقال أبو حاتم

ْنفيع)كد( .٦٧٤ َ َ مكاتب أم سلمة)٢(ُ َ ِّ ُُ َ. 
 .زيد بن ثابت، وعثامن بن عفان: روى عن
 .سعيد بن املسيب، وأبو سلمة: وعنه

 .»الثقات« ذكره ابن حبان يف
َنقادة)ق( .٦٧٥ َ ُّ بن عبد اهللا بن خلف األسدي)٣(ُ ََ َ َ. 

                                                        
 ).٣٠/١٤: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/١٦: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٠/١٧: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٤٠١ 
ُصحايب، عداده يف أهل احلجاز، سكن البادية ٌَّ ِ. 

 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
ْابنه سعد، والرباء السليطي، وزيد بن أسلم: وعنه ُّ َّ ََ ْ ْ َْ ِ. 
ْنقيب)ق( .٦٧٦ َ ْنقيد بن حاجب: ، ويقال)١(ُ َ ُ. 

َمللك الزبريي، عن طلحة بن عبيد اهللا حديث السفرجلةعن أيب سعيد عن عبد ا ْ ََّ. 
ُّوعنه إسامعيل بن حممد الطلحي ْ َّ. 

ِالنمر)س د( .٦٧٧ ُّ بن تولب العكيل، ويقال)٢(َّ ْ ُ َْ ٌّالذهيل الشاعر، صحايب: َ َّ ُّ ُّ. 
ِّروى حديثه يزيد بن عبد اهللا بن الشخري، قال ْكنا باملربد، فجاء رجل أشعث : ِّ ِ

احلــــديث، كــــذا وقــــع يف روايــــة أيب داود .. ة مــــن أديــــم أمحــــرالــــرأس بيــــده قطعــــ
 .والنسائي غري مسمى وقد سامه غريمها يف هذا احلديث

ْنمران)ق( .٦٧٨ ُّ بن جارية بن ظفر احلنفي)٣(ِ َ َ َ َ ِ. 
َّوعنه دهثم بن قران. عن أبيه ُ َ ْ َ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ْنمران) د( .٦٧٩ ُّ بن عتبة الذماري)١(ِ ُِّ  .ٌّشقيِإنه دم: ، قيلْ

                                                        
 ).٣٠/١٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/١٩: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٠/١٩: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٤٠٢ 

 .الوليد بن رباح: وعنه ابن أخيه رباح بن الوليد، وقيل. روى عن أم الدرداء
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

َنملة)د( .٦٨٠ ْ ُّ بن أيب نملة األنصاري املدين)٢(َ َْ َ ُّ ْ ََ  . وله صحبة،، عن أبيهَ
ْضمرة بن سعيد، وعاصم بن عمر بن قتادة، والزهري، ومروان بن أيب : وعنه ُّ َْ
 .يعقوب بن عمر بن قتادةسعيد، و

ْنمري)ت بخ( .٦٨١ َ ُّ بن أوس األشعري)٣(ُ َ ْْ َ  .، قايض دمشقَ
ْحذيفة مرسل، ومالـك بـن مـرسوح، ومعـاذ مرسـل، وأيب الـدرداء، : روى عن َ ْ َُ

 .وأيب موسى، وأم الدرداء
ابنـه الوليــد، وسـعيد بـن عبــد العزيـز، واألوزاعـي، وحييــى بـن احلــارث : وعنـه

ٌالذماري، وعدة َّ ِ ُّ ِّ. 
َواله هـشام القـضاء ثـم اسـتعفاه فأعفــاه، : ، وقـال»الثقـات«كـره ابـن حبـان يف ذ َ َّ

 .هـ١٢٢سنة : قال حممد بن سعد. هـ١٢١سنة : وقال خليفة. هـ١١٥وتويف سنة 
ْنمري)ت( .٦٨٢ َ ٌّ بن عريب اهلمداين، كويف)٤(ُ ُّ ْ َْ ِ َ. 

                                                        
 ).٣٠/٢٠: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/٢١: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٠/٢١: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٣٠/٢٢: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٤٠٣ 
ُّوعنه أبو إسحاق اهلمداين. عن عامر بن مسعود ْ َ. 

 . إال يف حديث الصوم يف الشتاءال أعرفه: قال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ْنمري)فق( .٦٨٣ َ ٌّ بن يزيد القيني، شامي)١(ُ ُّ ْ ََ ِ. 
 .عن أبيه عنه: عن قحافة بن ربيعة، وقيل

 .وعنه بقية بن الوليد
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 .ليس بيشء: )٢(وقال األزدي
ْنمري)ق س د( .٦٨٤ َ ُّ اخلزاعي)٣(ُ َ ُ. 

ْعصام بـن قدامـة عـن مالـك بـن نمـري عـن أبيـه، قـالروى حديثه  َ ُرأيـت النبـي «: ُ
ُصىل اهللا عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى عىل فخذه اليمنى  َ ِ  . احلديث»..ً

َنميلة)د( .٦٨٥ ْ َ ُّ الفزاري)٤(ُ ِ َ َ. 
ُعن ابن عمر وعن جليس البن عمر، عن أيب هريرة يف القنفذ ُْ. 

                                                        
 ).٣٠/٢٣: (»هتذيب الكامل« )١(
، والنقــل عـن األزدي مــن زيــادات احلـافظ ابــن كثــري عــىل )١٠/٤٧٧: (»هتـذيب التهــذيب« )٢(

 .»الكاملهتذيب «
 ).٣٠/٢٤: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٣٠/٢٥: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٤٠٤ 
 .وعنه ابنه عيسى

َهنار)ق( .٦٨٦ ُّ العبدي القييس املدين بن عبد اهللا)١(َ َْ َ ُّ ِ َ ُّ ْ  .، كان ينزل يف بني النجارَ
 .أيب سعيد: روى عن
ُأبـو طوالـة عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن األنـصاري، وحممـد بـن حييـى بـن : وعنـه
 .حبان

ٌّمدين، صدوق: ِقال ابن خراش َ َ. 
َّوذكره ابن حبان يف   .»الثقات«ِ

 : وهلم
َهنار .٦٨٧ ٌّ العبدي، شامي)٢(َ ُّ ْ َ. 

ِّ أمامة الباهيلعن أيب ُّثور بن يزيد احلميص: وعنه. ِ ْ ِ. 
 .أدرك بضعة عرش من الصحابة:  وقال،»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ًأدرك هنـــار بـــضعة : عيـــسى بـــن يـــونس عـــن ثـــور بـــن يزيـــد أنـــه قـــال: وروى عـــن ْ ِ ُ َ
 .من الصحابة]ب-٥٤[وسبعني 

َّالنهاس)ق ت د بخ( .٦٨٨ َّ بن قهم القييس، أبو اخلط)٣(َّ َ ُّ ْ َ ُّاب البرصيَْ َْ. 
ٍأنس بن سريين، وأنس بن مالك، وعطاء بن أيب رباح، وقتادة، وعدة: روى عن َِّ. 

                                                        
 ).٣٠/٢٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/٢٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٠/٢٨: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٤٠٥ 
َإبراهيم بـن أدهـم، وأبـو أسـامة، وأبـو عاصـم، وحممـد بـن : وعنه مجاعة منهم ْ َ

ْعبد اهللا األنصاري، ووكيع، ويزيد بن زريع َ َ َُّ ُ ِ ْ َ. 
ا وكـذا، يـروي عـن ُكتبـت عنـه كـذ: سمعت حييى يقـول: قال عيل بن املديني

رة ْعطاء عن ابن عباس أشياء منكَ ُ. 
ِّكان حييى بن سعيد يضعف حديثه: وقال أمحد َُ. 

ِكان ابن أيب عدي يقول: وقال ابن معني  .ًال يساوي شيئا: َ
ًوقال مرة والنسائي. ليس بيشء: ًوقال ابن معني أيضا وأبو حاتم َّ  .ضعيف: َ

ًوقال مرة. ليس بذاك: وقال أبو داود َّ  . ليس بالقوي، تكلم فيه ابن أيب عدي:َ
ِّلني: )١(وقال أبو أمحد احلاكم َ. 

ِوقال ابن عدي ُأحاديثه مما يتفرد هبا عن الثقات وال يتابع عليها: َ َ ُ ُّ ََ َ َّ. 
يــروي املنـــاكري عــن املــشاهري وخيــالف الثقــات، ال جيـــوز : وقــال ابــن حبــان

 .االحتجاج به
 .يى القطانمضطرب احلديث، تركه حي: وقال الدارقطني

َهنـــشل)ق( .٦٨٩ ْ ُّ بـــن ســـعيد بـــن وردان القـــريش الـــورداين، أبـــو ســـعيد، ويقـــال)٢(َ ْ َ ْ ََ َ َُّ ُ أبـــو : ِ
ُّعبد اهللا اخلراساين النيسابوري ْ ُّ ََّ ُّالرتمذي:  ويقال،ُ ْ برصي األصل،ِّ ُّ ََ ْ. 

َّثور بن يزيد، وداود بـن أيب هنـد، والربيـع بـن أنـس، والـضحاك بـن : روى عن َّْ ْ ِ َ
                                                        

والنقــل عــن أيب أمحــد مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل ) ٣٠/٣١: (»هتــذيب الكــامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«

 ).٣٠/٣١: (»ب الكاملهتذي« )٢(



 
 

٤٠٦ 
 .مزاحم
ُّالثـوري، وهـو مـن أقرانـه، وعبـد اهللا بـن نمـري، وحممـد بـن : ه مجاعة منهموعن َّ

 .احلسن الشيباين، وأبو عمرو بن العالء النحوي، وهو أكرب منه
ُّقال أبو داود الطياليس وإسحاق بن راهويه ِ َّكذاب: َّ َ. 

ًوقال مـرة وأبـو داود. ليس بثقة: وقال ابن معني َّ َّوقـال مـرة وأبـو. لـيس بـيشء: َ َ 
ُّزرعة والدارقطني َُ  .ٌضعيف: َّ
 .ليس بقوي، مرتوك احلديث، ضعيف احلديث: وقال أبو حاتم

 .غري حممود يف حديثه: وقال اجلوزجاين
ًقال مرة. مرتوك احلديث: وقال النسائي َّ  .ليس بثقة، ال يكتب حديثه: َ
َّوقال ابن حبان ُيروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، ال حيل كتب : ِ ْ َ ُّ ِ حديثه َ
 .إال عىل التعجب

َهنشل .٦٩٠ ْ ُّ بن عبد الرمحن البرصي)١(َ َْ َّ. 
 .وعنه إسحاق بن راهويه. عن العالء بن عبد الرمحن عن أنس يف العرص

 .جمهول: قال أبو حاتم
َهنشل)يس( .٦٩١ ْ ُّ بن جممع الضبي الكويف)٢(َ ُ ُّ ِِّّ َّ َ ُ. 

 ِشباك الضبي، وعن قزعة بن حييـى، وأيب غالـب عـن ابـن عمـر يف: روى عن
                                                        

 ).٨/٢٩٣: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٧٥: (»ميزان االعتدال« )١(
 ).٣٠/٣٤: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٤٠٧ 
 .الوداع
ْجرير بن عبد احلميد، والثوري، وحممد بن فضيل: وعنه َ ُ. 

ًأخربين هنشل بن جممع وكان مرضيا: قال عبد اهللا بن املبارك عن الثوري ِ ْ َ ِّ ََ ُ َ ْ. 
 .ثقة، وال أعرف أبا غالب: وقال ابن معني
 .ال بأس به، يكتب حديثه: وقال أبو حاتم
 .ثقة: وقال أبو داود

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ٌّ بن يريم األوزاعي، شامي)١(َِهنيك)ق( .٦٩٢ ُّ ْ َْ َ ِ. 

َعن مغيث بن سمي ُ ِّوعنه األوزاعي. ُِ َ ْ َ. 
 .وثقه أبو زرعة الدمشقي

 .ليس به بأس: وقال ابن معني
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َّالنواس)٤ م بخ( .٦٩٣ ُّ بن سمعان الكاليب، ويقال)٢(َّ ِ َ  .األنصاري: ْ
 .صىل اهللا عليه وسلمصحايب، روى عن النبي 

ُّجبري بن نفري، وأبو إدريس اخلوالين: وعنه ْ َ َ ُْ َ ُ. 
                                                        

 ).٣٠/٣٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/٣٧: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٤٠٨ 
َيقال إن أباه سمعان بن خالد وفد عىل رسول اهللا صـىل اهللا : قال ابن عبد الرب ْ ِ

ُعليـــه وســـلم فـــدعا لـــه، وقـــدم لـــه نعليـــه فقـــبلهام منـــه النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم  َ ِ َ َ ََّ
َّوزوجه أخته، فلام دخلت عليه تعو  .ذت منه، وهي الكالبيةَ

ْنوح)س( .٦٩٤ ُّ بن أيب بالل اخليربي املدين، موىل معاوية بن أيب سفيان)١(ُ َْ َ َُّ َ. 
سعيد بن املسيب، وابن عمر، وزين العابدين، وأيب سلمة بن عبد : روى عن

 .الرمحن، وغريهم
 .زيد بن احلباب، والثوري، وغريمها: وعنه

 .]أ-٥٥[ثقة: قال أمحد وابن معني وأبو حاتم
 .ال بأس به: وقال أبو زرعة والنسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َنوح بن جعونة • ْ َ ْ  . بن أيب مريم سيأيتوهو نوح، ُ

ْنوح)س د( .٦٩٥ ُّ بن حبيب القوميس، أبو حممد البذيش)٢(ُ َُّ َ ْ َِ َ  .، من قرى بسطامِ
ْحفص بن غياث، وسليامن بن حرب، وعبد اهللا بن إدريـس، وأيب : روى عن َ

ِمــــسهر ْ ، وابــــن مهــــدي، وعبــــد الــــرزاق، وحييــــى القطــــان، وأيب بكــــر بــــن عيــــاش، ُ
 .ومجاعة

احلسن بن سـفيان، وعبـد اهللا بـن أمحـد، وابـن أيب الـدنيا، : وعنه مجاعة منهم
                                                        

 ).٣٠/٣٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/٣٩: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٤٠٩ 
وحممــد بـــن احلـــسن بـــن قتيبــة، وموســـى بـــن هـــارون احلــافظ، وأبـــو حـــاتم، وأبـــو 

 .زرعة
ُّقال املروذي ُّ َمره بالكتابة عنهِّأن اخلري عليه لبني، وأ: عن أمحد: َ َ. 
 .ٌصدوق: وقال أبو حاتم
 .ال بأس به: وقال النسائي
 .ثقة: وقال اخلطيب

ِكان ثقة، صاحب سنة ومجاعة، ورأيته ال يـخضب: َّوقال أمحد بن سيار ْ َ ُ َُ ٍ ٍَ َّ ُ ً. 
ْنوح)د( .٦٩٦ ُّ بن حكيم الثقفي)١(ُ َ َّ. 
ُداود رجل من ولد عروة بن مسعود: عن َ َ  .وعنه حممد بن إسحاق. ٍ
َّره ابن حبان يف ذك  .»الثقات«ِ
ْنوح .٦٩٧ ُّ بن دراج النخعي، موالهم، أبو حممد الكويف القايض)٢(ُ ُ ُّ ََّ َّ َ. 

ْإســـامعيل بـــن أيب خالـــد، وزفـــر بـــن اهلـــذيل، وســـليامن األعمـــش، : روى عــن َ َُ ُ
ٍوحممد بن إسحاق، وأيب حنيفة، وهشام بن عروة، وعدة َِّ. 

ْسعيد بن منصور، وعثامن بن أيب شيبة: وعنه  .، وعيل بن حجرُ
ُّقال العجـيل ْ ضـعيف احلـديث، وكـان لـه فقـه، وويل القـضاء بالكوفـة، وكـان : ِ

ًأبوه بقاال َّ َ. 
                                                        

 ).٣٠/٤١: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/٤٣: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٤١٠ 
مل يكن يدري احلديث وال حيسن : ًكذاب خبيث، وقال مرة: وقال ابن معني

ُشـيئا، ومل يكـن ثقـة، وكـان يقـيض وهـو أعمـى ثـالث سـنني، وال خيـرب النـاس أنــه  ْ ُ ً
ِأعمى من خبثه ْ ُ. 

َّنوح بن دراج، وأسد بن عمرو، وعيل بن غراب طبقة : َل عيل بن املدينيوقا َ
 .مل يكونوا يف احلديث بذاك

 .زائغ: وقال اجلوزجاين
 .أرجو أنه ال بأس به: وقال أبو زرعة
لـــيس بقـــوي، ولـــيس أرى أحاديثـــه يف أيـــدي النـــاس فيعتـــرب : وقـــال أبـــو حـــاتم

 .بحديثه، أمسك الناس عن رواية حديثه
 .ليس بذاك: خاريوقال الب

ُّوقال النسائي  .ٌضعيف، مرتوك احلديث: َّ
ُروى عــن حممــد بــن إســحاق أحاديــث ال يتــابع عليهــا، : وقــال زكريــا الــساجي َ َُ
 .ليس هو عندهم بيشء
يــروي املوضـوعات عــن الثقـات حتــى يـسبق إىل القلــب أنــه : وقـال ابــن حبـان

 .كان يتعمد ذلك من كثرة ما يأيت به
 .يفضع: وقال الدارقطني
 .نوح ليس باملنكر يكتب حديثه: )١(وقال ابن عدي

                                                        
هتـــذيب «والنقـــل عـــن ابـــن عـــدي مـــن زيــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري عـــىل ) ٧/٤٥: (»الكامــل «)١(



 
 

٤١١ 
 .وذكروا أنه ويل قضاء اجلانب الرشقي من بغداد وأنه مات سنة ثنتني وثامنني ومائة

إن ابن ماجه روى لـه عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن عـيل يف تفـسري : قيل
 .املقاليد
ْنوح)ق( .٦٩٨ ُّ بن ذكوان البرصي)١(ُ َْ ْ َ. 
 . وعطاء، وهشام بن عروة، وحييى بن أيب كثريأخيه أيوب، واحلسن،: عن
ثوابة بن مسعود، وسويد بن عبد العزيز، ويوسف بن زياد، ويوسف بن : وعنه
 .أيب كثري

 .ليس بيشء، جمهول: قال أبو حاتم
 .ًمنكر احلديث جدا: )٢(وقال ابن حبان
 .أحاديثه ليست بمحفوظة: )٣(وقال ابن عدي
ُّوقال األزدي ِ ْ  .تركوه: )٤(َ

ْنوح)ق س د( .٦٩٩ ُّ بن ربيعة األنصاري، موالهم، أبو مكني البرصي)١(ُ َ ُّْ َ َْ َ ِ. 
                                                        

 .»الكامل
 ).٣٠/٤٨: (»هتذيب الكامل« )١(
والنقــــل عــــن ابــــن حبــــان مــــن زيــــادات احلــــافظ ابــــن كثــــري عــــىل  ).٣/٤٧: (»املجــــروحني «)٢(

 .»هتذيب الكامل«
 .»هتذيب الكامل« عن ابن عدي من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ، والنقل)٧/٤٤: (»الكامل« )٣(
، ومما فـات احلـافظ »هتذيب الكامل« النقل عن األزدي من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )٤(

 .ابن حجر أن يستدركه يف هتذيبه



 
 

٤١٢ 
ِّإيـــاس بـــن احلـــارث بـــن معيقيـــب الـــدويس، وزيـــد بـــن أســـلم، وعكرمـــة، : عـــن ْ َّ

ٍونافع، وأيب جملز، وعدة َِّ. 
أبـو أسـامة محـاد بـن أسـامة، ومحـاد بـن سـلمة، وأبـو داود : وعنه مجاعة منهم

ْد القطان، ويزيد بن زريع سعي بنالطياليس، ووكيع، وحييى َ ُ. 
َّقال حييى القطان ِّهو فوق عمر بن الوليد الشني: َ َّ. 

 .ثقة: وقال أمحد وابن معني وأبو داود
ثنـا أبـو مكـني نـوح بـن أبـان أخـو احلكـم : وهم فيه وكيـع فقـال: وقال أبو زرعة

 .]ب-٥٥[بن أبان، وإنام هو نوح بن ربيعة
 .وكذا قال أبو حاتم والدارقطني

ْنو .٧٠٠  .َ بن سامل)٢(حُ
 .بيض له ابن أيب حاتم

 .ليس بيشء: وقال ابن معني
ْنوح)د( .٧٠١ َ بن صعصعة)٣(ُ ْ َ. 

 .وعنه سعيد بن السائب. عن يزيد بن عامر
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٠/٥٠: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٢٩٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٧٧: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٣٠/٥٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٤١٣ 
ْنـــوح)٤م( .٧٠٢ ْ بــــن قــــيس بــــن ربـــاح األزدي احلــــداين، ويقــــال الطــــاحي، أبــــو روح )١(ُ ُّ ََ ُّ ُّ َ َّْ َّ ُْ َ َ

 .ُّالبرصي
خيه خالد، وعبد اهللا بـن عـون، ويزيـد الرقـايش، ويزيـد بـن كعـب، أ: روى عن

 .وأيب هارون العبدي
َّخليفـــة بـــن خيـــاط، وعبـــدان، وعفـــان ، وقتيبـــة، ومـــسدد، : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم َ ُ َّ َ

ِومسلم بن إبراهيم، ويزيد بن هارون ْ ُ. 
 .ثقة: قال أمحد وابن معني وأبو داود

َبلغني أن حييى : ًوقال أبو داود أيضا َ ُبن سعيد كان يضعفهَ ِّ َُ. 
 .وكان يتشيع: قال أبو داود
 .ليس به بأس: وقال النسائي

َّقال ابن حبان وغريه  .مات سنة ثالث أو أربع وثامنني ومائة: ِ
ْنوح)فق ت( .٧٠٣ َ بـن أيب مـريم، واسـمه مابنـة، وقيـل)٢(ُ ْ َيزيـد بـن جعونـة : مافنـة، وقيـل: َ ْ َ

ُّاملروزي، أبو عصمة القريش موالهم َ ُْ ْ ُِّ  .، قايض مرو، ويعرف بنوح اجلامعَ
ِّأبيه، وإسامعيل بن عبد الرمحن السدي، وهبز بـن حكـيم، وثابـت : روى عن ّ ُّ

ِّالبنـــاين، واألعمـــش، وابــــن جـــريج، وعبيـــد اهللا العمــــري، وحممـــد بـــن إســــحاق،  َُ
ْوالزهري، وحممد بن املنكدر، وأيب حنيفة، وحييى بن سعيد األنصاري ُّ. 

                                                        
 ).٣٠/٥٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/٥٦: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٤١٤ 
َن احلبـــاب، وشـــعبة، وهـــو أكـــرب منـــه، وعبـــدة بـــن زيـــد بـــ: وعنـــه مجاعـــة مـــنهم

َّسليامن، والفضل بن موسى، ونعيم بن محاد َ ْْ َ ُ َ. 
َضعفه عبد اهللا بن املبارك ووكيع بن اجلراح َّ َ. 

ٌحدثنا شـيخ يقـال لـه: قال ابن املبارك لوكيع: قال البخاري َّ أبـو عـصمة يـضع : َ
 .كام يضع املعىل بن هالل

وي أحاديــث منـــاكري، مل يكـــن يف احلـــديث كـــان أبــو عـــصمة يـــر: وقــال أمحـــد
َّبذاك، وكان شديدا عىل اجلهمية والرد عليهم، تعلم منه نعيم بن محاد َ ْ َ َُ ََّ ً. 

 .ُليس بيشء، وال يكتب حديثه: وقال ابن معني
ُّوقال اجلوزجاين َ ْ  .سقط حديثه: ُ
 .ضعيف احلديث: وقال أبو زرعة

 .مرتوك : رقطنيوقال أبو حاتم ومسلم وأبو برش الدواليب والدا
ًوقـــال مــــرة. منكـــر احلــــديث: وقـــال البخــــاري َّ وقــــال . ًذاهـــب احلــــديث جـــدا: َ

ُليس بثقة، وال مأمون، ال يكتب حديثه: النسائي ُ. 
 .ًأنه وضع حديثا يف فضائل القرآن: وذكر احلاكم أبو عبد اهللا

كان يقلب األسانيد، ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديث : وقال ابن حبان
 .مجع كل يشء إال الصدق: ًوقال أيضا. ٍات، ال جيوز االحتجاج به بحالاألثب

إنام سمي اجلامع ألنه أخـذ الفقـه عـن أيب حنيفـة وابـن أيب لـيىل، : وقال غريه
والتفسري عن الكلبي ومقاتل، واملغازي عن حممد بن إسـحاق، واحلـديث عـن 

 .احلجاج بن أرطأة



 
 

٤١٥ 
َّولـه غـري مـا ذكــرت، وعامـة: وقـال ابـن عـدي  مـا يرويـه ال يتـابع عليـه، وهـو مــع ُ

 . يكتب حديثه)١(]ضعفه[
 .هـ١٧٣مات سنة 

ْنـــوح )ل( .٧٠٤ ُّ بـــن ميمـــون بـــن عبـــد احلميـــد بـــن أيب الرجـــال العجـــيل، أبـــو ســـعيد )٢(ُ ْ ِ ِّ ْ َ
ُّالبغـدادي، ويقـال ُّاملـروزي: َْ ْ ْ املعـروف باملـرضوب لـرضبة كانـت بوجهـه مـن ،َ َ

 .اللصوص
 .مالكالثوري، وابن املبارك، و: روى عن
َّابنه سعيد، وأمحد بن حنبل، وحممد بن عبد الرحيم، وعدة: وعنه ِ. 

 .ربام أخطأ: ، وقال»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .كان ثقة: وقال اخلطيب

ْنوح .٧٠٥ ُّبن نرص، أبو عصمة الفرغاين) ٣(ُ ْ ََ ََ ْ ِ ِّ، رحال حمدثْ َ ُ َّ. 
 .حممد بن أمحد بن سليامن احلافظ غنجار: روى عن
 .َّيز بن أمحد الكتاينعبد العز: وعنه

َّقال ابن النجار  .]أ-٥٦[كان صاحب مناكري: َّ
ْنوح)د( .٧٠٦ ِّ بن يزيد بن سيار البغدادي، أبو حممد املؤدب)٤(ُ ُّ ََّ َّْ َ. 

                                                        
 . زيادة من املصدر، سقطت من األصل)١(
 ).٣٠/٦٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٨/٢٩٩: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٨٠: (»ميزان االعتدال «)٣(
 ).٣٠/٦٣: (»هتذيب الكامل« )٤(



 
 

٤١٦ 
 .عن إبراهيم بن سعيد

وســج، وعبــاس الــدوري، وحممــد بــن : وعنــه َأمحــد بــن حنبــل، وإســحاق الكَ ْ
ٌمسلم بن واره، وحممد بن حييى الذهيل، وعدة َّ ِ. 

ِّشيخ كي: قال أمحد َ ِّس مل يكن به بأس، كان متثبٌ ٌَ َ  .ًتاُ
 .ثقة: وقال حممد بن سعد والنسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ْنـوف .٧٠٧ ُّ بــن فــضالة احلمــريي البكـايل، أبــو يزيــد، ويقــال)١(َ َ ِ ُّ َ ْ ِ َ ْأبـو الرشــيد، ويقــال: َ أبــو : َِّ

ْرشـــــدين، ويقـــــال ُّأبـــــو عمـــــرو الـــــشامي، مـــــن أهـــــل دمـــــشق: ِ مـــــن أهـــــل : ، ويقـــــالَّ
 .فلسطني، وهو ابن امرأة كعب األحبار

عنـــه، وعـــن ثوبـــان، وعبـــد اهللا بـــن عمـــرو، وعـــيل بـــن أيب طالـــب، وأيب : روى
 .أيوب

ْســـعيد بـــن جبـــري، وشـــهر بـــن حوشـــب، وأيب إســـحاق الـــسبيعي، وأبـــو : وعنـــه َ َُ ْ
 .عمران اجلوين

ُّقال أبو عمران اجلوين ْ َ ْ  .كان أحد العلامء: ِ
 .ًكان إماما ألهل دمشق: أيب عمرو الشيباينوقال حييى بن 

ٌله ذكر يف  ْ  يف حديث سعيد بن جبري عن ابن عباس عن أيب بن »الصحيحني«ِ
 .كعب، يف قصة موسى واخلرض

                                                        
 ).٣٠/٦٥ (:»هتذيب الكامل« )١(



 
 

٤١٧ 
ْنوفـل)م( .٧٠٨ ُّ بـن إيـاس اهلـذيل)١(َ َ ُ ً كـان عبـد الـرمحن بـن عـوف لنـا جليـسا وكـان :ِ

ْنعم اجلليس ِ... 
ْوعنه مسلم بن جندب ُ. 

 .»الثقات«يف ذكره ابن حبان 
ْنوفل .٧٠٩ ٌّ بن سليامن اهلنائي، حجازي)٢(َ َ ِ ُِّ ْ َُ ُ َ. 

 .عن ابن جريج
 .ضعيف: قال أبو حاتم والدارقطني

ُّروى عنه حممد بن أمية القـريش أحاديـث ليـست حمفوظـة، : وقال ابن عدي َ َُ َّ ُ
 .ًويشبه أن يكون ضعيفا

ْنوفـل)ق( .٧١٠ ِ بـن عبـد امللـك بـن املغـرية بــن نوفـل بـن احلـار)٣(َ ْ ََ ِ ُ َّث بـن عبـد املطلــب َ ُ
ُّاهلاشمي ِ َ. 

 .أرسل عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، وروى عن أبيه
 .إبراهيم بن حممد بن أيب حييى، والربيع بن حبيب األحول: وعنه

 .جمهول: قال أبو حاتم

                                                        
 ).٣٠/٦٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٣٠٠: (»لسان امليزان«و ) ٤/٢٨١: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٣٠/٦٧: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٤١٨ 
ْنوفـــل)د( .٧١١ رمـــة العـــامري، أبـــو ســـعيد، )١(َ ُّ بـــن مـــساحق بـــن عبـــد اهللا األكـــرب بـــن خمَ َ ُْ ِ

 .أبو مساحق: ويقال
يـف، وعمـر بـن اخلطـاب، وأم َنُأبيه، وسعيد بن زيد، وعثامن بن ح: وى عنر
 .سلمة

ابنــه عبــد امللــك، وســامل أبــو النــرض، وصــالح بــن كيــسان، وعبــد اهللا بــن : وعنــه
 .عبد الرمحن بن أيب حسني، وعمر بن عبد العزيز، ومنذر بن اجلهم

 .ثقة: قال النسائي
 .هـ٧٤نة مات س:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ْنوفـل)س م خ( .٧١٢ ِ بــن معاويـة بــن عـروة بــن صــخر بـن يعمــر بـن نفاثــة بـن عــدي بــن )٢(َ َ ْ َ َ ُ ََ ْ ُْ
ُّالديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، أبو معاوية الدييل ِّ ُِّ ِ ْ َ. 

صحايب شهد فتح مكـة، وحـج مـع الـصديق سـنة تـسع، ومـع رسـول اهللا صـىل 
 .اهللا عليه وسلم حجة الوداع سنة عرش، وروى عنه

ابن أخته عبد الرمحن بن مطيع بن األسود، وعراك بـن مالـك، وعـوف : وعنه
بــن احلــارث، وعبــد الــرمحن بــن احلــارث بــن هــشام، ذكــر الواقــدي أنــه عــاش يف 

أيـام ابنـه :  وأنـه تـويف أيـام يزيـد بـن معاويـة، وقيـل)٣(اجلاهلية سـتني، ويف اإلسـالم
 .معاوية

                                                        
 ).٣٠/٦٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/٧٠: (»هتذيب الكامل«)٢(
 .كذا، واملعنى أنه عاش يف اجلاهلية ستني سنة، ويف اإلسالم ستني سنة)٣(



 
 

٤١٩ 
ْنوفل)س ت د( .٧١٣  . األشجعي)١(َ

ٍوفة، روى حديثه أبو إسحاق السبيعي عن فروة بن نوفل عن صحايب نزل الك ْ َ ْ َ
، ويف إسـناده »قـل ياأهيـا الكـافرون«أبيه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف قراءة 

اختالف، وروى أبو مالك األشجعي عـن عبـد الـرمحن بـن نوفـل األشـجعي عـن 
 .ًأبيه حديثا آخر

َنيار)ت( .٧١٤ ُّ بن مكرم األسلمي)٢(ِ ْ َ َُ َ ْ. 
زل قولــهٌّصــحايب ــت ، امل﴿: ، حديثــه يف مراهنــة الــصديق املــرشكني ملــا نــ ِغلب َ ِ ُ

ُالروم ُّ﴾،رواه عنه عروة بن الزبري . 
َحديثا آخر، وهو أحد األربعـة الـذين دفنـوا ]ب-٥٦[ابنه عبد اهللا : وروى عنه ًَ
ُّ وحويطب بن عبد العزى، وعبـد اهللا بـن الـز،جبري بن مطعم: عثامن بن عفان َّ ُ ْ َ بري، ُ

رم، أثاهبم اهللا وأكرمهم َونيار بن مكْ ُ. 
َنيار)ق( .٧١٥ ِ)٣(. 

 .»َّإنا ال نستعني بمرشك«: عن عروة، عن عائشة حديث
َّعبــد اهللا بــن يزيــد أو زيـد، كــام تقــدم التنبيــه عليـه يف ترمجــة عبــد اهللا بــن : وعنـه ََ
 .يزيد

                                                        
 ).٣٠/٧١: (»ذيب الكاملهت«)١(
 ).٣٠/٧٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٠/٧٣: (»هتذيب الكامل« )٣(



 
 

٤٢٠ 
 .آخر حرف النون وهللا احلمد واملنة



 
 

٤٢١ 

 
ُهارون)س( .٧١٦ ُّراهيم األهوازي، أبو حممد البرصي بن إب)١(َ َ ُّ َ ْْ َ. 
َجريــر بــن اخلطفــى الــشاعر، وعطــاء بــن أيب ربــاح، والفــرزدق الــشاعر، : عــن َ َ َ َ

 .وقتادة، وحممد بن سريين
ُّأبـــو داود الطيالــيس، وأبـــو عاصــم، وعبـــد الــصمد، وأبـــو : وعنــه مجاعـــة مــنهم ِ َّ
ْنعيم، والواقدي، ووكيع َ ُ. 

 .ثقة: قال ابن معني
 .ال بأس به:  حاتموقال أبو

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َّ بن أمحد، أبو القاسم القطان)٢(َهارون .٧١٧ َ َِ ْ َ. 

ِّعن أيب القاسم البغوي ِأبو عيل بن املذهب: وعنه. ََ ْ ُ. 
ِ روى حديثا منكرا كأنه أدخل عليه ْ ُ َّ ً ً. 

                                                        
 ).٣٠/٧٤: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٨/٣٠٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٢: (»ميزان االعتدال«)٢(



 
 

٤٢٢ 
ُّ بن إسـحاق بـن حممـد بـن مالـك بـن زبيـد اهلمـداين، أبـو )١(َهارون)ق س ت ر( .٧١٨ ْ َ ُ

ُّالقاسم الكويف ُ. 
ْأبيه، وعمه، إبراهيم، وحفص بن غياث، وسـفيان بـن عيينـة، وعبـد : روى عن َ َُ َْ ُ ِّ

 .الرزاق، ووكيع، وأيب بكر بن عياش
أبو بكر بن أيب عاصم، وأبو بكر األثرم، وابن أيب حاتم، : وعنه مجاعة منهم

ْوأبو زرعة، وعمر البجريي، وأبو حـاتم، وابـن خزيمـة، وابـن  ُّ َ َُ ُ جريـر، وحممـد بـن ْ
 .مسلم بن واره

ْقال عيل بن احلسني بن اجلنيد َ ُ ْ َ ُّكان حممد بن عبد اهللا بن نمري جيله: ُ ِ ُ. 
 .ٌصدوق: وقال أبو حاتم
ُّوقال النسائي  .ثقة: َّ

ْوقال ابن خزيمة َ  .ِكان من خيار عباد اهللا: ُ
َّوذكره ابن حبان يف   .»الثقات«ِ

 .هـ٢٥٨سنة  مات : قال حممد بن عبد اهللا احلرضمي
ُّ بن إسامعيل اخلزاز، أبو احلسن البرصي)٢(َهارون)ق س ت م خ( .٧١٩ َْ َ َْ ََّ. 

َّروى عن الصعق بن حزن، وعبيد اهللا بن شميط، وعيل بن املبارك، وقرة بن  َُ ْ ْ َ َ ْ َُّ ُ ْ
َّخالد، ومهام بن حييى َ. 

                                                        
 ).٣٠/٧٥: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/٧٧: (»هتذيب الكامل«)٢(



 
 

٤٢٣ 
وسج، وعباس الدوري، وع: وعنه مجاعة منهم َالسعدي، وإسحاق الكَ َُّ َّ ْ ُّ ُّْ َ ْبد بن َّ

ًمحيد، والفالس، وأبو موسى بن املبارك وكان تاجرا َّ َ َ ُ)١(. 
ٌاخلزاز شيخ ثقة:  قالال بأس به، سمعت احلسن بن عيل: دقال أبو داو َّ َ. 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .مات سنة ست ومائتني: قال أبو بكر بن أيب عاصم

ْ بـــن األشـــعث اهلمـــداين، أبـــو عمـــران)٢(َهـــارون)خ( .٧٢٠ ُّ ِْ َ َ ْ ْ البخـــاري، كـــويف األصـــل، َ ُّ َُ ُّ ُ
ِّابن عم هارون بن إسحاق َ. 

 .وكيع، وأيب سعيد موىل بني هاشم: روى عن
ُّالبخاري، قال يف : وعنه  .ٌهو شيخ لنا ثقة: »التاريخ«ُ
ْزيــد بــن أســلم بــن بــرش، و: وى عنــهور ســهل بــن شــاذويه، وحممــد بــن أســـلم َ

 .الطويس، وغريهم
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ْ، عن سلمة بن كهيل بن أيوب)٣(رونَها .٧٢١ َ ُ َ ُوعنه عيل بن هاشم بن مرزوق. َ ْ َ. 
 .جمهول: قال أبو حاتم

                                                        
وأبـو : املوضع وصواب العبارة مـن خـالل املـصدر كذا يف األصل، وقد وقع خرم يف هذا )١(

] شـيخ حملـه الـصدق، كـان عنـده كتـاب عـن عـيل: قال أبـو حـاتم. حممد بن املثنى[موسى 
 ...ًبن املبارك وكان تاجرا

 ).٣٠/٧٩: (»هتذيب الكامل«)٢(
 ).٨/٣٠٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٢: (»ميزان االعتدال«)٣(



 
 

٤٢٤ 
ُّ بن حاتم الكويف)١(هارون .٧٢٢ ُ ِ. 

َّعن عبد السالم بن حرب، وأيب بكر بن عياش وغريمها َ. 
ْوعنه حممد بن حممد بن عقبة، وغريه ُ. 

َوكتب عنه أبو حاتم وأبو زرعة   .ثم تركاه ]أ-٥٧[َ
ُّنـسأل اهللا الـسالمة، وقـال النـسائي: سألت أيب عنه فقـال: ُ ابن أيب حاتموقال َّ :

 .ليس بيشء
ُّ بن حبيب، أبو نعيم البلخي)٢(هارون .٧٢٣ ِْ ْ َ َ ُ. 

 .عن جويرب
ُّقال األزدي ِ ْ َّكذاب: َ َ. 

ُّ بن محيد الدهكي، أبو أمحد الواسطي)٣(َهارون)س( .٧٢٤ ُّ ِْ ْ ََّ ُ. 
َّبـــرش بـــن عمـــر وأيب داود الط: روى عـــن ُ ْ ًيالـــيس، وابـــن مهـــدي حـــديثا واحـــدا، ِ ً ِّ َِ َِ ِّ

ٍوغندر، وحييى القطان، ويزيد بن هارون، وعدة َِّ ََّ َ ْ ُ. 
ُّزكريا السجزي، والبخاري يف : وعنه مجاعة منهم ُ ُّ َْ ِ  وابن أيب حاتم ،»التاريخ«ِّ

 .شيخ: حمله الصدق، وأبوه وقال: وقال
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٨/٣٠٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٢: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٨/٣٠٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٣: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٣٠/٨٠: (»هتذيب الكامل«)٣(



 
 

٤٢٥ 
حد من طريق احلكم عن عمرو بن شعيب عـن أبيـه له عند النسائي حديث وا

 .عن جده
َّ بن حيان)١(هارون •  .َّ، هو هارون بن موسى بن حيان يأيتَ

ِّ بن حيان الرقي)٢(هارون)س د م( .٧٢٥ َّ َّ َ. 
درع ِن خصيف، وحممد بن املنكَ ْ ُ ْ َ  .عيل بن مجيل الرقي:  وعنه.ُ

 .يف حديثه نظر: قال البخاري
َلثقــات بــام ال يــشبه حــديث األثبــات فــسقط كــان يتفــرد عــن ا: وقــال ابــن حبــان ََ ُ ُِ ْ

 .ُاالحتجاج به
ُّ بن دينار العجيل البرصي)٣(هارون .٧٢٦ َ ْْ ُّ ِ ِْ. 

 .عن أبيه عن ميمون بن سنباذ
 .أبو أيوب صاحب البرصي، وحييى بن راشد: وعنه

ُّضعفه الدارقطني َّ َ َّ َ. 
 .ٌشيخ ليس باملشهور: قال أبو حاتم

                                                        
 ).٣٠/٨٢: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٨/٣٠٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٣: (»ميزان االعتدال«)٢(
 )٤٤٣ص(: »اإلكـــــامل«و) ٨/٣٠٥: (»لـــــسان امليـــــزان«و) ٤/٢٨٣: (»ميـــــزان االعتـــــدال«)٣(

 .يف األصل) أ(ومل يرمز له ).٢/٣١٩(: »تعجيل املنفعة« و)٣/١٧٩٢: (»التذكرة«و



 
 

٤٢٦ 
 .برصيِ بن دينار العجيل ال)١(َهارون .٧٢٧

ْإبـراهيم بـن عبـد الـرمحن بـن مهـدي، وأمحـد بـن عبيـد اهللا بـن : وعنـه. عن أبيه َ َّ
ْصخر ُّ، وحييى بن راشد املستميلَ ْ ْ ََ ْشـيخ لـيس باملـشهور: ل أبـو حـاتم قا.ُ َ  وقـال .ٌ

ُّالدارقطني  .ضعيف: َّ
 .َ بن راشد)٢(هارون .٧٢٨

ْســــــليامن بـــــن كيــــــسان، وأبـــــو ع: وعنـــــه.  عـــــن أيب هريــــــرةهَّعمـــــن حدثــــــ ْ َْ َ يــــــسى ُ
ُّاخلراساين َ ُ. 

 .جمهول: قال أبو حاتم
َ بــــن رئــــاب التميمــــي، ثــــم األســــيدي أبــــو بكــــر، ويقــــال)٣(َهــــارون)س د م( .٧٢٩ ُّ ُْ ِ أبــــو : َّ

َ، وكان من العباد املتقشفني، وهو أخو عيل ويامنَاحلسن البرصي َ َّ ُ. 
ْاألحنف بن قـيس، وأنـس بـن مالـك، وقيـل: روى عن مل يـسمع منـه، وسـعيد : َ
ِّبن املسيب، َ  . وجماهدُ

ْ واحلـامدان، وسـفيان بـن عيينـة، -وهـو مـن أقرانـه-ُّأيوب : وعنه مجاعة منهم ُ َّ َ
َوشعبة، واألوزاعي، ومعمر بن راشد َ ُّْ ْ َْ َ ُ. 
ُّقال أمحد وابن معني والنسائي  .ثقة: َّ

 .يقال إنه أجل أهل البرصة: وقال أبو داود
                                                        

 . كذا ترمجه مرتني وهو والذي قبله واحد كام هو ظاهر من ترمجته يف اللسان)١(
 ).٨/٣٠٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٣: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٣٠/٨٢: (»هتذيب الكامل«)٣(



 
 

٤٢٧ 
َقال ابن عيينة ْ َ  .كان عنده أربعة أحاديث: ُ
 .»الثقات«بان يف وذكره ابن ح

ِّوروي عـــن عمـــر بـــن عـــيل املقـــدمي قـــال ّ َ غفـــر يل، : رأيتـــه يف املنـــام فقـــال: )١(ُ
َّورمحني وطيبني بيده وقال  .هكذا يعمل بأبناء ثالث وثامنني: َ

ُّ بن زياد القشريي الشامي)٢(َهارون .٧٣٠ َّْ َ ُ. 
 .َّوعنه خالد بن حيان. عن األعمش
ِ كذبمرتوك، احلديث الذي رواه: قال أبو حاتم َ. 
ْال أعرفه، واحلديث الذي رواه باطل وزور: وقال أبو زرعة ُ. 
َّوقال ابن حبان  .كان ممن يضع احلديث عىل الثقات: ِ
ُّوقال األزدي ِ ْ  .ضعيف: َ

 . التميمي بن أيب زياد)٣(هارون .٧٣١
 .وعنه عبد امللك. عن ابن عمر
 .جمهول: قال أبو حاتم

                                                        
رأيـت هـارون بـن رئـاب يف ]: عن أبيه[عن عمر بن عيل املقدمي : صدر كذا والذي يف امل)١(

 :...ما فعل بك ربك؟ فقال: املنام فقلت له
 ).٨/٣٠٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٣: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٨/٣٠٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٣: (»ميزان االعتدال «)٣(



 
 

٤٢٨ 
ْ بـــن زيـــد بـــن أيب الزرقــــاء)١(َهـــارون)س د( .٧٣٢ َّ ُّواســـمه يزيـــد التغلبـــي، أبـــو موســــى ، َ ِ ْ َّ

ُّاملوصيل ْ ْ نزيل الرملة،َ َّ. 
ْأبيه، ورواد بن اجلراح، وضمرة بن ربيعة، وغريهم: روى عن َّ َ ََ َّ. 

أبـــــو بكـــــر بـــــن أيب عاصـــــم، وابـــــن أيب داود، وعبـــــدان : وعنـــــه مجاعـــــة مـــــنهم
 .صدوق: ، وأبو حاتم، وقال]ب-٥٧[األهوازي

 .ال بأس به: وقال النسائي
 .»الثقات«ره ابن حبان يف وذك
ُّ بن سعد العجيل، ويقال)٢(َهارون)م( .٧٣٣ ْ ِْ ْاجلعفي، الكويف األعور: َ َْ ُّ ُ ُّ ِ ُ. 
راهيم التيمــي، وســلامن أيب حــازم، واألعمــش وهــو مــن أقرانــه، وأيب : عــن َإبــ َ ِّْ َ ْ ْ َّ

ٍالضحى، وأيب إسحاق، وعدة َِّ. 
َّاحلــسن بــن صــالح بــن حــي، وســفيان الثــ: وعنــه مجاعــة مــنهم ْ ُ ُّوري، ورشيــك، َ

 .وشعبة
 .روى عنه الناس وهو صالح: قال أمحد

 .ليس به بأس: وقال ابن معني
ُّال بأس به، روى عنه الثوري، وكان خرج مع إبراهيم بن عبد : وقال أبو حاتم َّ

ِاهللا بن حسن فلام هزم هرب إىل واسط، فكتب عنه الواسطيون ُ َ َ. 

                                                        
 ).٣٠/٨٤: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/٨٥: (»هتذيب الكامل«)٢(



 
 

٤٢٩ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 :وهلم
ْ بن سعد)١(َهارون .٧٣٤  .جمهول:  قال أبو حاتم.عيل، روى عنهِ، صاحب راية َ
ْ بن سعد)٢(َهارون .٧٣٥ ْ، موىل قريش، حجازيَ َ ُ. 
َاملطلــب بــن عبــد اهللا بــن حنطــب: عــن ْ َّمعــن بــن عيــسى القــزاز، فـــرق : وعنــه. َ َ ََّ

 .مها واحد: البخاري بني هارون بن سعد وهارون موىل قريش، قال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َ بــــن ســــعيد بــــن اهليــــثم بــــن حممــــد بــــن اهليــــثم بــــن فــــريوز )٣(َهــــارون)ق س د م( .٧٣٦ َْ ْ ََ َ
ُّالـسعدي، أبــو جعفـر األيــيل، مـوىل عبــد امللــك بـن حممــد بـن عطيــة الــسعدي ْ َ ْ َ ُّ َّْ َّ ْ َِّ ُّ َ َ ،

 .أصلهم من بلبيس ونزلوا أيلة
أشـهب، وأنـس بـن عيـاض، وبـرش بـن بكـر، وخالـد بـن نـزار، :  روى عن،شيخ
 .فيان بن عيينة، وعبد اهللا بن وهب، ومؤمل بن إسامعيلوس

ُّأبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، وبقي بن : وعنه مجاعة منهم َ َّ
ُّخملد، واملعمري، وزكريا الساجي، وابن أيب داود، وعمر البجريي، وأبو حاتم  َ ُ ُّ ُّْ َّ َ َ َ ْ َ

 .شيخ: وقال
ً وقال مرة.ال بأس به: وقال النسائي َّ  . ثقة:َ

                                                        
 ).٣٠/٨٩: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/٨٩: (»هتذيب الكامل«)٢(
 ).٣٠/٩٠: (»هتذيب الكامل«)٣(



 
 

٤٣٠ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .كان ثقة: وقال ابن يونس

 .مولده سنة سبعني ومائة ومات سنة ثالث ومخسني ومائتني
ُّ بـــن ســـلامن، ويقـــال ابــن موســـى القـــريش املخزومـــي، أبـــو )١(َهــارون)س ت د( .٧٣٧ َ َْ َ ُّ ِ ُ ْ

ْموسى الكويف، الفراء، موىل عمرو بن حريث َ َُّ َ ُّ. 
مـسلم بـن عبيـد اهللا عـن أبيـه عـن :  بن مسلم ويقـال، وعن عبيد اهللا)٢(عنه: روى

 .»يف صوم الدهر واالثنني واخلميس«النبي صىل اهللا عليه وسلم 
َّزيد بن احلباب، وعبيد اهللا بن موسى، وأبو نعيم، وعدة: وعنه ِ. 

 .صالح: قال ابن معني
 .ال بأس به: وقال أبو حاتم
ُّوقال النسائي  .ليس به بأس: َّ
 .»الثقات« يف وذكره ابن حبان
 :ومن األوهام

 . بن سليامن)٣(هارون •
 يف »األطــراف« ويف »النبــل«روى عنــه ابــن ماجــه، كــذا ذكــره ابــن عــساكر يف 

                                                        
 ).٣٠/٩٢: (»هتذيب الكامل«)١(
 .عن عمرو بن حريث:  أي)٢(
 ).٣٠/٩٣: (»هتذيب الكامل«)٣(



 
 

٤٣١ 
ْحـــديث ســـلمة بـــن وردان عـــن أنـــس ََ ـــذب« :َ َمـــن تـــرك الكَ ِْ َ ، وكـــذا وقـــع يف بعـــض »ََ

َّهارون بـن إسـحاق اهلمـداين املتقـدم كـام يف عـدة: النسخ املتأخرة، والصواب ِ ُّ ْ َ 
َنسخ صحاح معتمدة ُْ ُ َ. 

 .َ بن سوادة)١(هارون .٧٣٨
 .ضعيف: قال األزدي. شيخ زياد بن الربيع

ُّ بــن صـالح بــن إبـراهيم بــن حممـد بــن طلحـة بــن عبيـد اهللا القــريش )٢(َهـارون)ت( .٧٣٩ َ ُ ْ َ ْ ِ
ُّالتيمي الطلحي املدين ُّ ُّ َْ ََّ ْ َّ. 

ُّأخيه طلحة، وعبد اهللا بن عمران الطلحـي، وعبـد الـرمحن: روى عن ْْ َ  بـن زيـد ِ
َبن أسـلم عـن أبيـه عـن ابـن عمـر  ْ ، وعبـد العزيـز بـن أيب »ُيف الغـسل لـدخول مكـة«َ

 .حازم
ِحممـد بـن إسـامعيل الـسلمي، وحييـى بـن موسـى البلخـي، وأبـو حـاتم : وعنـه َِ َُّ ُّ ُّْ َ
 .صدوق: وقال

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بن صالح اهلمداين)٣(َهارون)عس( .٧٤٠ ْ َ. 

ْعــن أيب هنــد احلــارث  وعنــه حممــد بــن احلــسن بــن الــزبري . بــن عبــد الــرمحنِ
 .األسدي

                                                        
 ).٨/٣٠٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٤: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٣٠/٩٤: (»هتذيب الكامل«)٢(
 ).٣٠/٩٤: (»هتذيب الكامل«)٣(



 
 

٤٣٢ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ُّبن عباد األزدي، أبو موسى املصييص األنطاكي]أ-٥٨[ )١(هارون)د( .٧٤١ ْ َ َُّ ِّ َّ َِ ْ. 
َّابن علية، ووكيع، وأيب بكر بن عياش: روى عن َ َ ََّ ُِ َ. 
 .أبو داود، وحممد بن وضاح القرطبي: وعنه
ُّ بــــن عبــــد اهللا بــــن مــــروان البغــــدادي، أبــــو موســــى البــــزاز، احلــــافظ )٢(َهـــارون)٤م( .٧٤٢ َ َْ ْ َ

َّاملعروف باحلامل َ. 
ْجعفــر بـن عــون، وحجــاج األعـور، وأيب أســامة، وروح بــن :  روى عــن)٣(شـيخ ََ َّ َ ْ ْ ََ

ْعبادة، وعفان، وأيب نعيم َ ُ. 
َابنـه موسـى، وإبـراهيم احلـريب، وبقـي بـن خملـد، : وعنه مجاعة منهم ْ َ ِّ ْ َِ َ وزكريـا ُّ

ُّالسجزي، وأبو حاتم، وأبو زرعة ْ ِّ. 
ُّقال املروذي ِ ُّ  .إي واهللا: أكتب عنه؟ فقال: قلت ألمحد: َ

ُّوقـــال إبـــراهيم احلـــريب وأبـــو حـــاتم ْ لـــو كـــان الكـــذب : ُّزاد احلـــريب. ُصـــدوق: َ
ًحالال لرتكه تنزها ُّ َ َ ً. 
ُّوقال النسائي  .ٌثقة: َّ

َّوذكــره ابــن حبــان يف  ومــائتني،  )٤( ســنة ثــالث وأربعــنيمــات: ، وقــال»الثقــات«ِ
                                                        

 ).٣٠/٩٦: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/٩٦: (»هتذيب الكامل«)٢(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل.  قوله شيخ)٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. وسبعني:  يف األصل)٤(



 
 

٤٣٣ 
 .هـ٢٤٩ٍوقد جاوز السبعني، وكذا قال غري واحد وقال بعضهم سنة 

ُّ بــن عنــرتة بــن عبــد الــرمحن الــشيباين، أبــو عبــد الــرمحن بــن )١(َهــارون)فــق س د( .٧٤٣ ََّّ َ ْ َ
ُّأيب وكيع الكويف ُ. 

ٍأبيه، وحمارب بن دثار، وأيب جعفر الباقر، وعدة: روى عن َِّ. 
َّابنه عبد امللك، ومحزة الزيات، والثوري، وعمرو بن مرة : منهموعنه مجاعة  ُ ْ َ َّ ْ َُّ َّ-
 .، وعيسى بن يونس، وحممد بن عبيد، وحممد بن فضيل-وهو من شيوخه

 .ثقة: قال أمحد وابن معني
ُال بأس به، مستقيم احلديث: وقال أبو زرعة ُ. 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ج به، وهو منكر احلديثال حيت: )٢(»الضعفاء«وقال يف 

َحيــتج بــه، وابنــه عبــد امللــك مــرتوك وأبــوه عنــرتة يعتــرب بــه، :  وقــال الــدارقطني َ ُ
 .َّحدث عن عيل

 .)٣(هـ١٤٢مات سنة 
ُّ بن عيسى اهلاشمي)٤(هارون .٧٤٤ ِ َ. 

ُّقال الدارقطني  .ٍّليس بقوي: َّ
                                                        

 ).٣٠/١٠٠: (»هتذيب الكامل«)١(
 .»هتذيب الكامل« من زيادات احلافظ ابن كثري عىلوالنقل عنه يف املجروحني) ٣/٩٣( )٢(
هتـــذيب «:، وانظـــر»هتـــذيب الكـــامل« ذكـــر ســـنة وفاتـــه مـــن زيـــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري عـــىل)٣(

 ).١١/١٠: (»التهذيب
 ).٨/٣٠٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٥: (»ميزان االعتدال«)٤(



 
 

٤٣٤ 
ُّ بن أيب عيسى الشامي)١(هارون)س( .٧٤٥  .، كاتب حممد بن إسحاقَّ

 .عن إسامعيل بن أيب خالد، وحاتم بن أيب صغرية، وابن جريجعنه، و: روى
ّابنه عبد اهللا، ومعىل بن أسد: وعنه َ ُ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ُّ بن قزعة املدين)٢(َهارون .٧٤٦ َ ََ َ. 

: ٍعــن رجــل مــن آل حاطــب عــن حاطــب قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم
ِن مات بأحد احلرمني بعث من من زارين بعد مويت فكأنام زارين يف حيايت وم« ُ َ َ

 .تابع عليهُال ي:  قال البخاري.»اآلمنني يوم القيامة
ُّوقال األزدي ْ  .مرتوك: َ

 . بن كثري)٣(َهارون .٧٤٧
ْعن زيد بن أسلم َ ْ ُّوعنه سالم بن سلم املدائني. َ َ ََ َّ. 
 .جمهول: قال أبو حاتم

ِ بن كثري)٤(َهارون .٧٤٨ َ)٥(. 
ْأبيه، وعبيد اهللا بن األخنس،: عن  . ودفاعَ

                                                        
 ).٣٠/١٠٢: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٨/٣٠٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٥: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٨/٣١٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٦: (»ميزان االعتدال«)٣(
 ).٩/٤٩: (»اجلرح والتعديل«)٤(
 .كام يف املصدر. مسلم:  كذا وهو سبق قلم صوابه)٥(



 
 

٤٣٥ 
َعبد العزيز بن املغرية، وقت: وعنه ّيبة، ونرص بن عيل، وغريهمُ َُ ْ َ ُ ْ. 

ِّلني: قال أبو حاتم َ. 
ُّ بن حممد بن بكار بن بالل العاميل الدمشقي)١(َهارون)س د( .٧٤٩ َِ ِْ َِّّ ُّ ِ َ. 

َّأبيه، وعمه جامع، وأيب مسهر، ومروان الطاطري، وعدة: روى عن ِ ِّ َّ ِ ْ ُ ِّ َ. 
بــو بكــر بــن أيب عاصــم، وابــن أيب داود، وعبــدان، وأبــو أ: وعنــه مجاعــة مــنهم

 .صدوق: حاتم وقال
 .ال بأس به: وقال النسائي

ِّ بن حممد، أبو الطيب)٢(َهارون .٧٥٠ َ. 
ْوعنـه داود بـن رشـيد، . ِّعن سعيد بن أيب عروبة، وحييى بن سعيد األنـصاري ََ ُ

 .وغريه
 .كذاب، كان يف احلربية: قال ابن معني
َبمعروف، ومقدار ما يرويه ليس بمحفوظليس :  وقال ابن عدي ْ ِ. 

ُّ بن مسلم البرصي)٣(َهارون)ق( .٧٥١ َْ. 
ْســــلم بــــن قتيبــــة، وأبــــو داود الطيالــــيس، وعمــــر بــــن ســــنان : وعنــــه. عــــن قتــــادة َ
ُّالصغدي ُّْ. 

                                                        
 ).٣٠/١٠٣: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٨/٣١٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٦: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٣٠/١٠٤: (»هتذيب الكامل«)٣(



 
 

٤٣٦ 
 .جمهول: قال أبو حاتم

ْ بن مسلم)١(َهارون) أ( .٧٥٢  .، صاحب احلناءُ
ْسـويد : وعنـه. أبيه، والقاسم بن عبد الـرمحن: عن َ ْبـن سـعيد، ونـرص بـن عـيل ُ ََ

ُّاجلهضمي َِ َ ْ. 
 .فيه لني: قال أبو حاتم

 .]ب-٥٨[ثقة: وقال احلاكم أبو عبد اهللا
ُّ بـــن معاويـــة بـــن عبيـــد اهللا بـــن يـــسار األشـــعري املصيـــيص)٢(َهـــارون)ت( .٧٥٣ ِ َِّ ُّ َِ ْ َ َ َ ، وهـــو ُ

 .هارون بن أيب عبيد اهللا وزير املهدي
َّأبيه، وحجاج األعور، وحفص بن غي: روى عن  .اث، وأيب معاوية الرضير، وغريهمَ
ْعبــــــد اهللا بــــــن عبــــــد الــــــرمحن الــــــدارمي، وعبــــــد الكــــــريم بــــــن اهليــــــثم : وعنــــــه َ ُّ َّ

ُّالديرعاقويل، وأبو حاتم وقال ْ  .صدوق: َّ
ْروى له الرتمذي حديث حبيب بن أيب عمرة عن سعيد بـن جبـري يف قولـه َْ ُ َمـا ﴿: َ

ٍقطعتم من لينَة ِ ِْ ْْ ُ َ َ﴾،هذا احلديث)٣(]حممد بن إسامعيل[ي سمع من:  قال . 
                                                        

 )٤٤٤ص: (»اإلكـــــامل«و) ٨/٣١١: (»لـــــسان امليـــــزان«و) ٤/٢٨٦: (»ميـــــزان االعتـــــدال«)١(
، وقــد ترمجــه احلــافظ ابــن حجــر )٢/٣٢٠(: »تعجيــل املنفعــة«و) ٣/١٧٩٥: (»التــذكرة«و

 .ًمتييزا) ١١/١١(: »هتذيبه«يف 
 ).٣٠/١٠٥: (»هتذيب الكامل«)٢(
ســــقطت مـــن األصــــل، وحممــــد بـــن إســــامعيل هــــو  مـــا بــــني املعقـــوفتني زيــــادة مــــن املـــصدر )٣(

 .البخاري



 
 

٤٣٧ 
ُ بن معروف املروزي، أبو عيل اخلزاز، نزيل بغداد)١(َهارون)د م خ( .٧٥٤ َّ َ َّ ُّ َ ِْ ْ َ. 

أنــس بــن عيــاض، وحــاتم بــن إســامعيل، وســفيان بــن عيينــة، : شــيخ روى عــن
ُوعبد اهللا بن املبارك، وابن وهـب، والـدراوردي، ومعتمـر، وهـشيم، والوليـد بـن  ِ َِ َّْ ِّ َُ ْ َ

 .لم، ومجاعةمس
ْأمحد بن حنبل، روى عنه وهو حي، وحنبل بن إسحاق، : وعنه مجاعة منهم َ

وابـن أيب الـدنيا، وحممــد بـن عبــد الـرحيم، ويعقـوب بــن شـيبة، وأبــو حـاتم، وأبــو 
 .زرعة

ُّقال ابن معني والعجيل وأبو زرعة وأبو حاتم وصالح جزرة ْ  .ثقة: ِ
 .هـ٢٣١مات سنة 

ِ بن املغري)٢(َهارون)ت د( .٧٥٥ ُّة بن حكيم البجيل، أبو محزة الرازيُ ْ َ َ ََّ َ ُّ ِ. 
ِّحجــــاج بــــن أرطــــأة، والثــــوري، وعبيــــد اهللا العمــــري، وأيب جعفــــر : روى عــــن َّ ََّ
 .الرازي، وعدة

ًال أعلم هبذا البلد رجال أصح حديثا منه: قال جرير بن عبد احلميد ً. 
 .ثقة صدوق: كتب عنه حييى بن معني مخسة أحاديث، وقال: وقال النسائي
 . هو من الشيعة،ليس به بأس: وقال أبو داود

                                                        
 ).٣٠/١٠٧: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/١١٠: (»هتذيب الكامل«)٢(



 
 

٤٣٨ 
 .ربام أخطأ:  وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بن موسـى بـن حيـان التميمـي، أبـو موسـى القزوينـي)١(َهارون)ق( .٧٥٦ ُّ َّ ُْ ََّ ِ نـسب ي، وقـد َ
ِّإىل جده َ. 

 .إبراهيم بن موسى، وعبد العزيز بن املغرية، وغريمها:  روى عن)٢(شيخ
 .سى، وأبو حاتم، وأبو زرعةابنه مو: وعنه

 .ثقة، صدوق: قال ابن أيب حاتم
َّثقـة مـشهور بالد: ُّىل اخللـييلوقال احلافظ أبـو يعـ ٌ ْيانـة والعلـم واألمانـة، مـات ٌ ِ

 .هـ٢٤٨سنة 
َموسـى بــن أيب علقمــة بــن )٣(َهـارون)س ت( .٧٥٧ ْ َ ، واسـمه عبــد اهللا بـن حممــد بــن ُ

ُّعبد اهللا بن أيب فروة الفروي، أبو موسى  َْ َْ ُّاملدين، موىل آل عثامن بن عفانَ ِ َ َ. 
ْأبيــــه، وجــــده، وعبــــد اهللا بــــن نــــافع الــــصائغ، وحممــــد بــــن فلــــيح، :  عــــن)٤(شــــيخ ََ ُ
 .ومجاعة

ابنــه عبيــد اهللا، وأبــو بكــر بــن أيب عاصــم، وابــن أيب الــدنيا : وعنــه مجاعــة مــنهم
ْوالبغــوي، وعبــدان األهــوازي، وعــيل بــن احلــسني بــن اجلنيــد، وعمــر البجــريي،  َُ ُ ْ َ

 .شيخ: أبو حاتم وقالو

                                                        
 ).٣٠/١١٢: (»هتذيب الكامل«)١(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل. شيخ:  قوله)٢(
 ).٣٠/١١٣: (»هتذيب الكامل«)٣(
 .»هتذيب الكامل«ثري عىلشيخ من زيادات احلافظ ابن ك:  قوله)٤(



 
 

٤٣٩ 
 .َال بأس به: وقال النسائي

َّوذكره ابن حبان يف   .»الثقات«ِ
 .هـ٢٥٣ وقيل ٢مات سنة : قال ابن عساكر

ُّ بــــن موســــى األزدي العتكــــي، مــــوالهم، أبــــو عبــــد اهللا، )١(َهــــارون)س ت د م خ( .٧٥٨ ُِ َِ َْ ُّ َ
ُّأبو موسى، النحوي البرصي األعور: ويقال َ ُّ ْْ ِ  . صاحب القراءة،َّ

أنـــس بـــن ســريين، وثابـــت البنـــاين، ومحيــد الطويـــل، واخلليـــل بـــن : ى عــنرو
ْ، وطــاووس، وعــوف األعــرايب، وأيب عمــران -وهــو مــن أقرانــه-أمحــد، وشــعبة  ِ

ِّاجلوين ِ ْ  .، وعدةُ
ُمحـــاد بـــن زيـــد، وزيـــد بـــن احلبـــاب، وشـــبابة، وشــــعبة، : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم ََ َّ َ

ْواألصمعي، ومسلم بن إبراهيم، ووكيع ُ ُّ. 
ُدهلم شعبة عليه: ً وقال أيضا.ثقة: بن معنيوقال ا َّ َ. 

 .ًكان ثقة مأمونا: وقال األصمعي
 .ثقة: وقال أبو زرعة
ُثقة، حدثني من سمع األصمعي سئل عنه فقال: وقال أبو داود َْ ثقة، ولو كان : َْ

 .يل بمكة سلطان لرضبته
َكــان هيوديــا فأســلم وحــسن إســالمه، وحفــظ القــرآن : وقــال أبــو داود ًِ َ َ ُوضــبطه َُ ََ َ
َوحفظ النحو ْ ََّ ِ. 

                                                        
 ).٣٠/١١٥: (»هتذيب الكامل«)١(



 
 

٤٤٠ 
 .]أ-٥٩[»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بن هارون بن عبد اهللا بن مـحرر بن اهلدير القريش، التيمي، )١(هارون)ق( .٧٥٩ ْ َ ْ َّ ُِ َِّ َُّ ُ ُ َ
َّأبو مـحرر، ويقال َّأبو عبد اهللا املدين، أخو مـحرر بن هارون: َُ َُ َ َ. 

ْاألعرج، وجماهد، وحممد بن املن: روى عن  .)٢(كدرُ
، وابـن )٤( وعبد اهللا بن إبراهيم بن أيب عمرو الغفاري)٣(ذؤيب بن عاممة: وعنه

ْايب فديك، وحممد بن شعيب بن شابور َ ُ. 
منكـر احلـديث، : ُال يتـابع يف حديثـه، زاد أبـو حـاتم: قال البخـاري وأبـو حـاتم

 .ليس بالقوي
 .ليس بذاك: وقال البخاري

 .ضعيف: وقال النسائي والدارقطني
 .كان يروي املوضوعات عن الثقات، ال جيوز االحتجاج به: قال ابن حبانو

 .وأحاديثه مما ال يتابعه عليه الثقات: وقال ابن عدي
َّوقد فرق  ابن أيب حاتم بني هارون بن هارون الذي يروي عن األعرج وعنه )٥(َ

                                                        
 ).٣٠/١١٩: (»هتذيب الكامل«)١(
: »هتـــذيب التهــــذيب« كـــذا ذكـــر جماهــــد وابـــن املنكــــدر يف شـــيوخه، وهــــو املوافـــق ملــــا يف)٢(

 .فوردا يف تالميذه خطأ»هتذيب الكامل«وهو الصواب، أما يف مطبوعة) ١١/١٥(
 .خطأ. اممةغ: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة)٣(
) ١١/١٥: (»التهـذيبهتذيب « كذا ذكر عبد اهللا الغفاري يف تالميذه، وهو املوافق ملا يف)٤(

 . فورد يف شيوخه»هتذيب الكامل«أما يف مطبوعة
 .»هتذيب الكامل« هذا التنبيه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل)٥(



 
 

٤٤١ 
 وبــني .)١(منكــر احلــديث: ابـن أيب فــديك وذؤيــب بـن عاممــه ســألت أيب عنــه فقـال

رون بن هارون عن جماهد وعنه حممد بن شعيب بن شـابور، سـئل أبـو زرعـة ها
 .)٢(ال أعرفه: عنه فقال

 .وذكر بعدمها
ُّ البغدادي)٤( بن هارون)٣(َهارون .٧٦٠ َْ. 
َّبقية، وأيب املليح: عن  .وعنه موسى بن إسحاق. َِ

 .صدوق: سألت أيب عنه فقال
ُّ بن حييى القريش األسدي، الزب)٥(َهارون .٧٦١ ُّ ِ َ ََ ُّ ُ ُّريي املدينَ ِ َ َ ُّ. 

 .ُّروى عنه البخاري فيام ذكره ابن عدي وحده
َ أبو قزعة،هارون •  . هو ابن قزعة املتقدمَ

 . أبو حممد،)٦(هارون)ت( .٧٦٢
َعن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس  .»لكل يشء قلب وقلب القرآن يس«: ُ

 .وعنه احلسن بن صالح بن حي
                                                        

 ).٤٠٤ رقم ٩/٩٨: (»اجلرح والتعديل« ترمجه يف)١(
 ).٤٠٥ رقم ٩/٩٨: (»اجلرح والتعديل« ترمجه يف)٢(
 ).٤٠٦ رقم ٩/٩٨: (»اجلرح والتعديل«)٣(
 .هارون كام يف املصدر] أيب[بن :  كذا وصوابه)٤(
 ).٣٠/١٢١: (»هتذيب الكامل«)٥(
 ).٣٠/١٢١: (»هتذيب الكامل«)٦(



 
 

٤٤٢ 
 .جمهول: قال الرتمذي

 :وهلم
ُّمـد الرببـري، وهـو هــارون بـن إبـراهيم، ويقـال أبـو حم)١(َهـارون .٧٦٣ َ َِ ابـن أيب إبــراهيم : ْ

ْميمون بن أيمن موىل عقار بن املغرية بن شعبة َُ ُ َّ ْ ْ ََ. 
ُمل يكن بربريا، إنام كان يشبههم: قال أبو حاتم ُ ُ َ َِ ْ ً ْ. 
 .عطاء بن أيب رباح، وعمر بن عبد العزيز، وغريمها: يروي عن
َســفيان بــن عيينــة، وع: وعنــه ْ ْبــد اهللا بــن إدريــس، وأبــو نعــيم، ويعــىل بــن عبيــد، ُ َ ْ َُ
 .وغريهم

 .ثقة: قال ابن معني وأبو زرعة
 .ٌثقة ثقة: وقال أبو حاتم
 .ًذكر متييزا

ِّ ابـــن ابـــن أم هـــانئ،  وقيـــل)٢(هـــارون)س( .٧٦٤ ُ ِ ْ ِّابـــن أم هـــانئ: ُ َ واســـم ابنهـــا جعـــدة بـــن ،ُ ْ َ
ْهبرية، وقيل َ  .بنت أم هانئابن : ُ

: رب عنه عن أم هاين عن النبي صىل اهللا عليه وسلمروى حديثه سامك بن ح
ُالصائم املتطوع أمري نفسه« ُ َّ«. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٠/١٢٣: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/١٢٤: (»هتذيب الكامل«)٢(



 
 

٤٤٣ 
 . بن الربيد، أبو عيل الكويف)١(هاشم)ق س د( .٧٦٥

ميع، ومــــسلم البطــــني، وأيب إســــحاق الــــسبيعي، ُإســــامعيل بــــن ســــ: روى عــــن
 .ومجاعة

، وحممد بن عبيد الطنافيس، ابنه عيل، وعيسى بن يونس: وعنه مجاعة منهم
 .ووكيع

 .ال بأس به: قال أمحد
 .ثقة: وقال ابن معني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بـــن بـــالل، ويقـــال ابـــن ســـالم، أبـــو عقيـــل الدمـــشقي، قـــايض )٢(هاشـــم)ق يس د( .٧٦٦ َِّ َّ

ّإنه من ولد أيب سالم احلبيش: واسط، يقال ِ َ ََ َّ َ َ. 
 .روى عن سابق بن ناجية

َ، وشعبة، ومسعر، وهشيمُّالثوري: وعنه ُ َ ْ ِ. 
 .ثقة: قال ابن معني ويعقوب بن سفيان

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بن حبيب، أبو عبد اهللا البرصي)٣(هاشم .٧٦٧ َ َْ ِ. 

ُّقال األزدي  .ضعيف: َ
                                                        

 ).٣٠/١٢٥: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/١٢٧: (»هتذيب الكامل«)٢(
 ).٨/٣١٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٩: (»ميزان االعتدال«)٣(



 
 

٤٤٤ 
ُّ بن زيد الدمشقي)١(هاشم .٧٦٨ ِّ. 

ْوعنه سويد بن عبيد. عن نافع َ َُ ُ)٢(. 
 .ضعيف احلديث: قال أبو حاتم

َ أبو إسحاق الكويف، نزيل البرصة، بن سعيد)٣(هاشم)ت( .٧٦٩ ْ َ ُّ ُ ْ ِ. 
ّزيد بن عطية، وكنانة موىل صفية، وحممـد بـن زيـاد صـاحب أنـس : روى عن َ ِ َ
 .، وهشام بن عروة]ب-٥٩[بن مالك
ِّشاذ بن فياض، وعبد الصمد بن عبد الوارث، ويزيد بن املغلس: وعنه َ ُ ََّ. 

 .ال أعرفه: قال أمحد
 .بيشءليس : وقال ابن معني

َّوذكره ابن حبان يف   .»الثقات«ِ
ٌّ بن عيسى، محيص)٤(هاشم .٧٧٠ ْ ِ. 

 .عن أبيه عن حييى بن سعيد األنصاري
ُّقال العقييل ْ  .منكر احلديث: َُ

                                                        
 ). ٨/٣١٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٩: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٩/١٠٣: (»اجلرح والتعديل«:انظر. عبد العزيز:  كذا وصوابه)٢(
 ).٣٠/١٢٨: (»هتذيب الكامل«)٣(
 ).٨/٣١٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٩ (:»ميزان االعتدال«)٤(



 
 

٤٤٥ 
ُ بــن القاسـم بــن شـيبة بــن إســامعيل بـن شــيبة القـ)١(هاشـم)ق( .٧٧١ َ َْ ْ ُّريش، مــوالهم، أبــو َ َ

َّحممد احلر ُّاينَ ِ. 
ْابن وهب، وعثامن : شيخ روى عن ٍالطرائفي، ومسكني بن بكري، وعدةُ ِ ِ َِّ ُ ْ ِّ َّ. 

ُّابن أيب عاصم، وأبو عروبة، وابن أيب الدنيا، وأبو اآلذان : ٌوعنه مجاعة منهم
 .عمر بن إبراهيم احلافظ
ِّكتب إيل وإىل أيب ببعض حديثه، حمله الصدق: قال ابن أيب حاتم ََّ. 

ت سنة ستني ومائتني ما:  هو وأبو عروبة، وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َّوتغري يف آخر عمره:وقد جاوز التسعني، زاد أبو عروبة َ َ. 

ُّ بــــن القاســــم بــــن مــــسلم بــــن مقــــسم، أبــــو النــــرض الليثــــي البغــــدادي)٢(هاشــــم)ع( .٧٧٢ َْ ُّ َّ َ  ،
ِخراســاين األصــل مــن بنــي ليــث بــن كنانــة مــن أنفــسهم، ويقــال ُ ُّ التميمــي، ولقبــه : ُ

ْقيرص  .، رأى الثوري يتوضأ بمكةَ
ِإبراهيم بن سعيد، وحريز بن عثامن، ورشيـك، وشـعبة سـمع منـه :  عنوروى َ

رمـة بـن عـامر، والليـث، وابـن أيب  َّما أماله ببغداد وهو أربعة آالف حـديث، وعكْ َّ َ ِ
ِّذئب، وأيب جعفر الرازي، ومجاعة َّ. 

اجلوزجــاين، وإســحاق بــن راهويــه، واحلــسن بــن عرفــة، :  عنــه مجاعــة مــنهم
وري، وأبو بكر بن أيب شيبة، وعبد بن محيد، وعيل بن وأبو خيثمة، وعباس الد
 .املديني، وحييى بن معني

ُأبـو النـرض شـيخنا مـن : كان أمحد بن حنبـل يقـول: قال احلارث بن أيب أسامة ْ َّ
                                                        

 ).٣٠/١٢٩: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/١٣٠: (»هتذيب الكامل «)٢(



 
 

٤٤٦ 
 .اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر

 .هو من متثبتي بغداد: ًوقال أمحد أيضا
 .هو أثبت من شاذان: ًوقال أيضا
 .هو أثبت يف شعبة من وهب بن جرير: ًاوقال أيض

ُّوقــال حييــى بــن معــني وعــيل بــن املــديني وحممــد بــن ســعد والعجــيل وأبــو  ْ ِ
 .ثقة: حاتم

ُّزاد العجيل ْ  .وهو من األبناء، سكن بغداد، وكان أهلها يفخرون به: ِ
 .ولدت سنة أربع وثالثني ومائة: وقال أمحد عنه
 .ائتني وقيل سبع وم٥ومات سنة : قال ابن حبان

لد بن إبراهيم الثقفي)١(هاشم)ص خد( .٧٧٣ ُّ بن خمَ َ َّ َ ُّ املروزي،ْ َِ ْ َّ البزاز،َ َ. 
ِّعمه أيوب، وابن املبارك، وورقاء، وعدة: روى عن َ. 
أمحــد بــن حممــد بــن شــبويه، وحممــد بــن مقاتــل، وحممــد بــن موســى : وعنــه

 .كان ثقة: املروزي، وقال
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّهاشــــم بــــن عتبــــة بــــن أيب وقــــاص القــــريش الزهــــري، املــــدين  بــــن )٢(هاشــــم)ع( .٧٧٤ ََ َُّ ُّ ْ َ ُُّ ِ ُ َّ
 .هاشم بن هاشم بن هاشم: ويقال
 .سعيد بن املسيب، وعامر بن سعد، وعبد اهللا بن وهب بن زمعة، وعدة: روى عن

                                                        
 ).٣٠/١٣٦: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/١٣٧: (»هتذيب الكامل«)٢(



 
 

٤٤٧ 
ُّأبـــو أســامة، وعبـــد اهللا بــن نمـــري، والــدراوردي، ومالـــك، : وعنــه مجاعـــة مــنهم ِ َ َ َّ
 .ومكي بن إبراهيم

 .ليس به بأس: ل أمحدقا
ُّوقال ابن معني والنسائي  .ثقة: َّ

َّذكـره ابــن حبـان يف  وقـد قــال أمحـد عــن . هـــ١٤٤مــات سـنة :  وقـال،»الثقــات«ِ
 .هـ١٤٧سمعت منه سنة : مكي بن إبراهيم

ْ، هو ابن سعد، تقدم أنه جمهولهاشم بن أيب هاشم الكويف • َ)١(. 
َ األوقص)٢(هاشم .٧٧٥ ْ َ. 

 .ضال غري ثقة: قال البخاري: اد يقولسمعت ابن مح: قال ابن عدي
 .]أ-٦٠[وال نعرف له مسانيد: قال ابن عدي

ُّ بن أيوب احلنفي الكويف)٣(هانئ)س( .٧٧٦ ُ ُّ َ َ. 
ِّطاووس، والشعبي، وحمارب بن دثار: روى عن ْ َّ. 
ُّابنـــه أيـــوب، وحـــسني بـــن عـــيل اجلعفـــي، وابـــن مهـــدي، وعبيـــد اهللا بـــن : وعنـــه ُْ

                                                        
: »اجلـــــرح والتعـــــديل« كـــــذا قـــــال، ومل أقـــــف عليـــــه فـــــيام تقـــــدم مـــــن الكتـــــاب، وترمجتـــــه يف)١(

وهـــــو خمـــــالف ملـــــا يف . هـــــشام بـــــن أيب هاشــــم: صــــلوغــــريه، وقـــــد وقـــــع يف األ) ٩/١٠٤(
  .املصادر

 ).٣١٨و٨/٣١٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٨٨: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٣٠/١٣٩: (»هتذيب الكامل«)٣(



 
 

٤٤٨ 
 .لوليدموسى، والوليد بن القاسم بن ا

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .هو ضعيف: عن حممد بن سعد أنه قال )١(»امليزان«ونقل يف 

 .هانئ بن خالد .٧٧٧
ْعن أيب جعفر الرازي َ. 

 .فيه جهالة: قال أبو حاتم: )٢(»امليزان«قال يف 
لية ِّومل أره يف كتاب ابن أيب حاتم بالكُ َ َ)٣(. 

ِّ بن عبد اهللا بن الشخري بن )٤(هانئ)س( .٧٧٨ َعـوف بـن كعـب بـن وقـدان بـن احلـريش ِّ ْ َ ْ ْ ََ
ِّالعامري احلريش البرصي، أخو مطرف ويزيد ُ ََ ُّ َ ُّ َِ ْ ُّ َ ِ. 
ِإن اهللا وضع عن املسافر «: روى عن أبيه عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم َ ُ

ْالصوم وشطر الصالة  .يش وهو وهمَعن رجل عن احلر: ، وقيل»َّ
 .جعفر بن أيب وحشية: وعنه

 .»الثقات«بان يف ذكره ابن ح

                                                        
)٤/٢٨٨ ()١.( 
 ).٨/٣١٩: (»اللسان«و) ٤/٢٩٠ ()٢(
 .وال أنا:  قلت)٣(
 ).٣٠/١٤٠: (»هتذيب الكامل«)٤(



 
 

٤٤٩ 
ُّ بن عثامن اجلهني، أبو عثامن الكويف)١(هانئ)ت د( .٧٧٩ ُ ُّ َ ُ ْ ُ. 

ْعن أمه محيضة بنت يارس َ ُ ِّ ْعبد اهللا بن داود اخلريبي، وحممد بن برش : وعنه. ُ ِ ُّ َْ ُ
ُّالعبدي، وحممد بن ربيعة الكاليب ُّ ْ ََ ِ ِ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ُّ بن قيس الكويف)٢(َهانئ)د( .٧٨٠ ُ ْ َ. 
ِحبيب بن أيب مليكة، والضحاك بن مزاحم: نع ُ َُّ َّْ َ. 

ُّسامل األفطس، وكليب بن وائل، وأبو خالد الداالين: وعنه َّ َ ُ. 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

َ بــن كلثــوم بــن عبــد اهللا بـــن رشيــك بــن ضمــضم، ويقــال)٣(هــانئ)د( .٧٨١ ُْ َ َ َّابــن حيـــان، : ْ َ
ُّالكناين، ويقال َ ُّالكندي الشامي ا: ِ ِ ِ َِّ ُّ ُّلفلسطينيْ ِْ َ. 

َّعمر بن اخلطاب، وابنه عبد اهللا بن عمر، ومعاوية، وعدة: روى عن ِ. 
ِأسيد بن عبد الرمحن، وخالد بن دهقان، وعبـد اهللا بـن عـوف، ومعقـل : وعنه ِْ ْ َْ َّ ََ ْ ُ

، وذكره ابن حبان -ًإن كان حمفوظا-َّبن عبد اهللا، وحييى بن أيب عمرو الشيباين 
غـري واحـد مـن الـسلف، وكـان عمـر بـن عبـد العزيـز قـد  وأثنى عليـه ،»الثقات«يف 

َزاده عــىل نيابــة فلــسطني عرهبــا وعجمهــا فــامت يف واليتــه فلــام بلغــه وفاتــه قــال َ ََ :
                                                        

 ).٣٠/١٤١: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/١٤٢: (»هتذيب الكامل«)٢(
 ).٣٠/١٤٣: (»هتذيب الكامل«)٣(



 
 

٤٥٠ 
ْأحتسب عند اهللا صحبة هانئ اجليش َ. 

ِّ بن املتوكل، أبو )١(هانئ .٧٨٢ َ ُّ اإلسكندراين، الفقيه املالكيهاشمُ ُِّ َ. 
َّروى عن مالك، وعدة ِ. 

ُّبقي: وعنه ْ بن خملدَ َ. 
 .أدركته ومل أسمع منه: قال أبو حاتم
َكـان تــدخل عليـه املنـاكري فكثــرت، فـال جيــوز االحتجـاج بــه : وقـال ابـن حبــان ُ

 .بحال
 .هـ٢٤٢ذكروا أنه جاوز املائة، وأنه مات سنة 

 .، يأيت يف الكنىِ بن نيار أبو بردة)٢(هانئ •
ُّ بن هانئ اهلمداين الكويف)٣(هانئ)ق ص ت د بخ( .٧٨٣ ُ ُّ ْ َ. 

 .أبو إسحاق السبيعي فقط: عن عيل، وعنه
 .جمهول: قال ابن املديني
ُّوقال النسائي  .ليس به بأس: َّ

َّوذكره ابن حبان يف   .»الثقات«ِ
                                                        

 ).٨/٣١٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٩١: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٣٠/١٤٥: (»هتذيب الكامل«)٢(
 ).٣٠/١٤٥: (»هتذيب الكامل«)٣(



 
 

٤٥١ 
ِ بن يزيد بن هنيك)١(هانئ)س د بخ( .٧٨٤ َ. 

ْعـــــن دريـــــد بـــــن ســـــفيان بـــــن ضـــــباب أبـــــو رشيـــــح احلـــــارثي الـــــضبايب، وقيـــــل َ ْ َُ ُ َ ْ ُ َ :
َاملذحجي، خمتلف يف نسبه ْ ُّ ِ َ ْ ، صحايب، روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف َ

 .النهي عن التكني بأيب احلكم، وعنه ابنه رشيح
ُّ أبــو ســعيد الرببــري، مــوىل عــثامن)٢(هــانئ)ق ت د( .٧٨٥ َ ، كــان لــه دار بدمــشق عنــد َْ

 .سوق األحد
َجري بن احلارث، ومواله عثامن بن عفان: روى عن ُ. 
ْ وائـــل عبـــد اهللا بـــن بحـــري، وأبـــوعمـــر بـــن يثـــريب: ســـليامن، ويقـــال: وعنـــه ِ بـــن  )٣(َ
 .ريسان

 .ليس به بأس: قال النسائي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 . موىل عيل بن أيب طالب)٤(هانئ)عس( .٧٨٦
َلعــن اهللا مــن ذبــح لغــري «: عـن مــواله عــن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وسـلم قــال َ

 .عبد الرمحن بن يعقوب]ب-٦٠[، وعنه »اهللا
 .»قاتالث«ذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٠/١٤٦: (»هتذيب الكامل«)١(
  ).٣٠/١٤٧: (»هتذيب الكامل«)٢(

 . والتصحيح من املصدرخطأ،. حمرييز:  يف األصل)٣(
 ).٣٠/١٤٩: (»هتذيب الكامل«)٤(



 
 

٤٥٢ 
ُهبة اهللا  .٧٨٧ َ ْاملظفر بن سبط]احلسن بن[ بن )١(ِ ِ َّ َ ُ)٢(. 

 .عن أبيه، وأيب العز بن كادش
ْقال ابن نقطة ْ مريض يف دينهَكان غري: ُ ِ ْ َ. 

َهبة اهللا .٧٨٨ ِ بن أيب رشيك احلاسب)٣(ِ َ ِ َ. 
ًعـــن أيب احلـــسني بـــن النقـــور، وكـــان ســـامعه صـــحيحا، لكـــن قـــال الـــسمعاين ُّ َّ َ ُ :

 .َّعىل الثناء اليسء عليهكانت األلسنة جمتمعة 
ُهبة اهللا .٧٨٩ َ ْ بن املبارك السقطي، أبو الربكات املفيد)٤(ِ ُّ َِّ ُِ َُ َ َ ََ. 

َّرحل إىل أصبهان وغريها، ومجع وحصل، لكن قال حممـد بـن نـارص َ َ ْ لـيس : َ
ُبثقة، ظهر كذبه َِ َ َ َ. 

ُّوقال ابن السمعاين وابن اجلوزي ْ ََ ْ َى السامع من شيوخ مل يلحَّادع: َُّّ َ َْ ٍ ِّبسنُهم ْقَّ ِ  .هِ
ُهبة اهللا .٧٩٠ َ ِّ بن املبارك بن الدوايت، الكاتب)٥(ِ َ َّ. 

 .سمع أبا طالب بن غيالن وغريه
َّكان يتهم بالرفض واالعتزال: قال ابن نارص ُ. 

                                                        
 ).٨/٣٢٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٩٢: (»ميزان االعتدال«)١(
وهـو خطـأ، فيـه تقـديم وتـأخري والتـصحيح . هبة اهللا بـن املظفـر بـن احلـسن:  وقع يف األصل)٢(

 .من املصادر
 ).٨/٣٢٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٩٢: (»ميزان االعتدال«)٣(
 ).٨/٣٢٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٩٢: (»ميزان االعتدال«)٤(
 ).٨/٣٢٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٩٢: (»ميزان االعتدال«)٥(



 
 

٤٥٣ 
 .هـ٥١١مات سنة 

ْهبرية .٧٩١ َ ُّ بن حدير العدوي)١(ُ َ َُ َْ. 
َّعن سعد احلذاء، وغريه َ. 

 .وعنه إسحاق بن سامل الضبي وغريه
 .ال يشء: معنيقال ابن 

 .شيخ: وقال أبو حاتم
ْهبرية • َ ُّ بن عبد الرمحن بن رافع بن خديج األنصاري)٢(ُ ْ َ ْ َ َِّ َ. 

ُّقال األزدي ْ  .يتكلمون فيه: َ
ْوقد وهم األزدي يف تسمية هبرية إنام هو هرير كام سيأيت ََ ُ ْ َ ِ. 

ْهبـــرية .٧٩٢ َ ٍ بـــن يـــريم بـــن عبـــدود، ويقـــال ابـــن عبـــد، ويقـــال)٣(ُ ْ َ ُ َ ِ ْابـــن أســـعد،: َ ُّ الـــشيباين، َ َْ َّ
 .اخلاريف، أبو احلارث الكويف: ويقال
احلسن بن عيل، وطلحة بن عبيد اهللا، وابن عباس، وابن مـسعود، : روى عن

 .وعيل بن أيب طالب
 .أبو إسحاق السبيعي، وأبو فاختة: وعنه

                                                        
: »لـــــــسان امليــــــــزان«و) ٤/٢٩٣: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/١١٠: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«)١(

)٨/٣٢٩.( 
 ).٨/٣٢٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٩٣: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٣٠/١٥٠: (»لكاملهتذيب ا«)٣(



 
 

٤٥٤ 
ال بأس به، وهو أحسن استقامة من غريه، يعني ممن تفرد بالرواية : قال أمحد

ًوقال مرة. قأبو إسحا: عنهم َّ  .هو أحب إلينا من احلارث: َ
هـو خـال العاليـة بنـت أيفـع : قـال عيـسى بـن يـونس: وقال عباس عن ابن معـني

ِّبن رشاحيل بن ذي كبار، يعني زوجة أيب إسحاق السبيعي َِّ َ ِ. 
 .ليس بالقوي: وقال النسائي
ِال حيتج به، هو شبيه باملجهولني: )١(وقال أبو حاتم َ ُّ َ ْ ُ. 

َخراشوقال ابن   .ضعيف، كان جيهز عىل قتىل صفني: )٢(ِ
 .أرجو أنه ال بأس به: )٣(وقال ابن عدي

َّاهلجنع .٧٩٣ َ ُّ بن قيس الكويف)٤(َ ُ ْ َ. 
 .عن عيل

 .ال يشء: قال الدارقطني
َهدبـــة)د م خ( .٧٩٤ ُّ بــــن خالــــد بـــن األســــود بــــن هدبــــة القيـــيس، الثوبــــاين، أبــــو خالــــد )٥(ُْ َْ ْ َ َُّ َُّ ِ ْ َ

ُّالبرصي، أخو أمية بن خال َّله هداب: د، من بني قيس بن ثوبان ويقالَْ َ. 
َّأخيــه أميـــة، وجريـــر بــن حـــازم، واحلامديــن، وســـليامن بـــن :  روى عـــن)٦(شــيخ َ

                                                        
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل) ٩/١٠٩: (»اجلرح والتعديل«)١(
والنقـــل عــن ابــن خـــراش مــن زيــادات احلـــافظ ) دار الكتــب.  ط٧/٧٤: (»ميــزان االعتــدال«)٢(

 .»هتذيب الكامل«ابن كثري عىل
 .»هتذيب الكامل« احلافظ ابن كثري عىلوالنقل عن ابن عدي من زيادات) ٧/١٣٣: (»الكامل«)٣(
 ).٨/٣٢٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٩٣: (»ميزان االعتدال«)٤(
 ).٣٠/١٥٢: (»هتذيب الكامل«)٥(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل. شيخ:  قوله)٦(



 
 

٤٥٥ 
 .املغرية، ومهام بن حييى، ومجاعة

إســامعيل ســمويه، وبقــي بــن خملــد، وجعفــر الفريــايب، : وعنــه مجاعــة مــنهم
َوحـــرب الكرمـــاين، واملعمـــري، والبغـــوي، وعبـــدان، وأبـــو  ْ ْْ ََ زرعـــة، وأبـــو حـــاتم، ِ

 .صدوق: وقال
 .ثقة: وقال ابن معني
 .ثقة:  وقال مرة.ضعيف: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
هـو أفـضل مــن شـيبان وأوثـق وأكثــر : ســمعت أبـا يعـىل يقــول: وقـال ابـن عـدي

ًحديثا، كان حديث محاد بن سلمة عنده نسختني، واحدة عىل الشيوخ وواحـدة 
 .عىل التصنيف

َّأنه قدم محاد بن سلمة عىل شعبة: ذكر غريهو ًكان محاد سـنيا، وكـان :  وقال،ََّ
 .شعبة رأيه رأي املرجئة

وذكـروا أن كتبـه كتــب أخيـه أميــة، وأنـه كـان يــصيل صـالة حــسنة طويلـة شــبيهة 
له أيضا ًبصالة هشام بن عامر وكان يشبه شكْ ُ َ َّ َ. 

ًواستغنيت أن أذكر له حديثا ألين: ثم قال ابن عدي ً مل أجد لـه حـديثا منكـرا فـيام ُ ً
 .الناس، وهو صدوق ال بأس به]أ-٦١[ )١(يرويه، وهو كثري احلديث وقد وثقه
 .مات سنة مخس وثالثني ومائتني

تـسع : سـنة ثـامن، وقيـل: مات سـنة سـت أو سـبع، وقـال غـريه: وقال ابن حبان
                                                        

 .خطأ. وفقه: »هتذيب الكامل« وقع يف مطبوعة)١(



 
 

٤٥٦ 
 .وثالثني ومائتني

َّهدية)ق( .٧٩٥ ِ ُّ بن عبد الوهاب املروزي، )١(َ َ َّ َْ  .أبو صالحَ
 .سفيان بن عيينة، والفضل بن موسى، ووكيع، وعدة:  روى عن)٢(شيخ

ابن أيب عاصم، وبقي بن خملد، وجعفر الفريـايب، وعبـد : وعنه مجاعة منهم
 .اهللا بن أمحد، وأبو زرعة، ويعقوب بن سفيان

 .ثقة: قال ابن أيب عاصم
 .ربام أخطأ: ، وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .هـ٢٤١مات سنة : اكرقال ابن عس
ْهذيل)ق( .٧٩٦ َ ُّ بن احلكم األزدي، ويقال)٣(ُ ْ َ َ ُّاملسعودي، أبو املنذر البرصي: َ َ ُّ ُْ ْ ُ َْ. 
م بن أبان، وعبد العزيز بن أيب رواد: عن َّاحلكَ َ َ. 
َّمجيل بن احلسن، وأبو بكر بن أيب شيبة، وحممد بن املثنى، وعدة: وعنه ِ. 

 .ديثمنكر احل: )٤(قال البخاري وابن حبان
ُّوقال العقييل ْ  حديث واحد )٥(ال يقيم احلديث، له عند ابن ماجه، وابن عدي: َُ

                                                        
 ).٣٠/١٥٧: (»هتذيب الكامل«)١(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل. شيخ:  قوله)٢(
 ).٣٠/١٥٩: (»هتذيب الكامل«)٣(
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل) ٣/٩٥: (»املجروحني«)٤(
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل) ٧/١٢٤: (»الكامل« يف)٥(



 
 

٤٥٧ 
مــوت «: ًمــن طريــق عبــد العزيــز بــن أيب رواد عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس مرفوعــا

 .إنام يعرف به:  ثم قال ابن عدي،»الغريب شهادة
َهذيم)س( .٧٩٧ ُّ بن عبد اهللا التغلبي)١(ُ ِ ِْ َّ. 

ْحكى عنه الصبي بن مع َ َُّ  .بدُّ
 .روى له النسائي يف املناسك

ِهرم)ق( .٧٩٨ ُّ بن خنبش الطائي)٢(َ ِ َّ ْ َ. 
 قاله داود بـن »َّعمرة يف رمضان تعدل حجة«: عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 .يزيد عن الشعبي عنه
ْعن الشعبي عن وهب بن خنبش وهو املحفوظ: وقال بيان وجابر وفراس َ ْ َ ْ َّ. 

 .أيت يف الكنى، يهرم، أبو زرعة بن عمرو بن جرير •
ِهرم • َ بن نسيب، أبو العجفاء)٣(َ ْ َ َ  .، يأيت يف الكنىُ

ْاهلرماس)ق د ر( .٧٩٩ ُّ بن حبيب التميمي العنربي)٤(ِ َْ َُّّ. 
 .عن أبيه عن جده عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

َالنرض بن شميل: وعنه ُ ْ ُأنه مسح وجهه وخلع عليه خلعة«: َّ َ َ  وعنـه النـرض بـن ،»َ

                                                        
 ).٣٠/١٦٠: (»لكاملهتذيب ا«)١(
 ).٣٠/١٦١: (»هتذيب الكامل«)٢(
 ).٣٠/١٦١: (»هتذيب الكامل«)٣(
 ).٣٠/١٦٢: (»هتذيب الكامل«)٤(



 
 

٤٥٨ 
ُ وال يرو عنه غريه، وهو شيخ أعرايب، وال ي:شميل، قال أبو حاتم  أبـوه وال ُفَرْعـٌّ

 .ُّجده
 .ال نعرفه: ُوقال أمحد وابن معني

ْاهلرماس)س د( .٨٠٠ ُّ بن زياد الباهيل، أبو حدير البرصي)١(ِ َ ُْ َ ُّ. 
 .»يف رمي اجلامر«ٌّصحايب روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم 

َّكرمة بن عامرابنه القعقاع، وحنبل بن عبد اهللا، وع: وعنه  .)س د(َ
ْهرمز • ِ، ويقال هرم)٢(ُ  .، يأيتُّ أبو خالد الوالبي،َ

ُّهرمـــي )س( .٨٠١ َِ ُهرمـــي بـــن عتبـــة، وقيـــل:  بـــن عبـــد اهللا، وقيـــل)٣(ُ َُّ َهرمـــي بـــن عمـــرو، : َ ََ
ُّعبــــد اهللا بــــن هرمـــي األنــــصاري، الــــواقفي، ويقـــال: وقيـــل َِ ُّ ُّاخلطمــــي املــــدين: َ َُّ َ َْ ،

د عن خزيمة بن ثابـت يف النهـي عـن خمتلف يف صحبته، له حديث واح
 .إتيان النساء يف أدبارهن، ويف إسناده اختالف كثري

ْثاممة بن قيس، ومحيد بن قيس، وعمرو بن شعيب، وعدة: وعنه َ ُ َ ُ. 
ْهرمــي بــن عبــد اهللا بــن رفاعــة بــن بجــرة بــن جمدعــة بــن : قــال حممــد بــن ســعد َ ْ َ َ َ

 .لبكائني عام تبوكعدي بن نمري بن واقف، كان قديم اإلسالم، وهو من ا
ًشهد اخلندق وما بعدها إال تبوكا، وهو من الـذين أنـزل اهللا : وقال ابن ماكوال

ـا أمحلكــم  ﴿: فــيهم ــد مـ ــت ال أج ـتحملهم قل ـا أتــوك لـ ــذين إذا مـ ــىل ال ْوال ع َ ْ َُ ُ ْ ُ َ َ َِّ ِ ِ ِْ ََ َ َُ َ َ َِ َ َ َُ ْ ْ َ َِ َ
                                                        

 ).٣٠/١٦٣: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/١٦٥: (»هتذيب الكامل«)٢(
 ).٣٠/١٦٥: (»هتذيب الكامل«)٣(



 
 

٤٥٩ 
ِعليه ْ َ َ﴾اآلية . 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف التابعني  من 
ْهرير)د( .٨٠٢ َ ُّ بن عبد الرمحن بن رافع بن خديج األنصاري املدين)١(ُ ََّ ََ ُّ ْ َ ِ. 

 .أبيه، وجده رافع بن خديج، وبعض بني حممد بن مسلمة: روى عن
ِّابناه رفاعة وعبيد اهللا، وإبراهيم بن إسامعيل بن جممع، وعبد املجيـد : وعنه َ

ْ بن عبيدة، وحممد بن سهل بن أيب حثمة، وموسى]ب-٦١[بن أيب عبس َ ُ. 
 .ثقة: قال ابن معني

 . »الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 ثنا هبرية بن عبد الرمحن بن رافع بن خديج يتكلمون :وقد تقدم قول األزدي

هبـرية واهللا : فيه، فإما أن يكون وهم يف تسميته وهـو هـذا أو يكـون لـه أخ يقـال لـه
 .أعلم
ْهريم)ع( .٨٠٣ َ ُّ بن سفيان البجيل، أبو حم)٢(ُ ِ َ َ ْ ُّمد الكويفُ ِ ُ. 
َإســامعيل بــن أيب خالــد، واألعمــش، وســهيل، وعبــد امللــك بــن عمــري، : عــن ُُ ْ َ
 .ومجاعة

ُأمحـد بـن عبـد اهللا بـن يـونس، وإسـحاق الـسلويل: وعنه مجاعة مـنهم ، وأبـو )٣(َّ
ْنعيم َ ُ. 

                                                        
 ).٣٠/١٦٧: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/١٦٨: (»هتذيب الكامل«)٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. البلوي:  األصل يف)٣(



 
 

٤٦٠ 
 .ثقة: قال ابن معني وأبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ْهريم)م( .٨٠٤ َ ُّ الفرات األسدي، أبو محزة البرصيَ بن عبد األعىل بن)١(ُ َ ُّْ َ ََ ُ. 

َقدم أصبهان سنة عرشين ومائتني ِ َ. 
 .خالد بن احلارث، ومعتمر بن سليامن، وغريمها:  روى عن)٢(شيخ

َأبو يعىل، وإسامعيل سمويه، وبقـي بـن خملـد، وعبـد اهللا : وعنه مجاعة منهم ْ َ
 .، وعبدان)٣(بن حممد

 مات سنة أربعني ومائتني، أو قبلها بقليل، : وقال،»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .هـ٣٥سنة : أو بعدها بقليل، وقال غريه

ْهريم)ت( .٨٠٥ َ ْ بن مسعر األزدي، أبو عبد اهللا الرتمذي، خادم الفضيل)٤(ُ َْ ُِّ ُّ ُّ َِ ِْ َ. 
ُّعنه، وعن ابن وهب، والدراوردي: روى ََ َّ ْ. 
ُّالرتمذي، وأمحد بن عبد اهللا بن مالك بن إسامعيل،: وعنه  . وجعفر الفريايبِّ

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٠/١٦٩: (»هتذيب الكامل«)١(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل. شيخ:  قوله)٢(
 .أمحد:  يف األصل)٣(
 ).٣٠/١٧١: (»هتذيب الكامل«)٤(



 
 

٤٦١ 
َّهــــزال)س( .٨٠٦ ُ بــــن يزيــــد بــــن ذبــــاب بــــن كليــــب بــــن عــــامر بــــن جذيمــــة بــــن مــــازن )١(َ َْ َ ُ ُ

ُّاألسلمي ِْ َ َ. 
وعنه ابنه نعيم ويف . صحايب، روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قصة ماعز

 .إسناد حديثه اختالف
َّهزان .٨٠٧ ْ بن ثابت بن عبيد)٢(ِ َ ُ َ. 

َّبيض ل  .هو جمهول: سمعت أيب يقول ذلك، ويقول: ه ابن أيب حاتم، وقالَ
َوذكر بعده ْ َ: 

ُّهزان بن سعيد، شامي فلسطيني .٨٠٨ ٌّ َّ ِ. 
ِّالكريم يعرف اللحظة«:  روى عن أيب عبيدة الوزير أنه قال َ ُ«. 

 .َّوعنه أيوب بن سويد الرميل، سمعت أيب يقول ذلك
ْهزيل)٤ خ( .٨٠٩ َ ُ بن رشحبيل األودي الك)٣(ُ ْ َْ َ  .ُّويف، األعمىُ

أخيـه أرقـم بـن رشحبيـل، وسـعد بـن عبـادة، وسـعد بـن أيب وقـاص، : روى عن
َّوطلحــة، وابـــن عمــر، وابـــن مـــسعود، وعــثامن، وعـــيل، وقـــيس بــن ســـعد، ومـــرة،  ُ

ْومرسوق، واملغرية  .، وأيب ذر، وأيب موسى)ق ت د(َ
احلسن بن مسكني، واحلسن العرين، وطلحـة بـن مـرصف، والـشعبي، : وعنه
َّيس عبد الرمحن بن ثروان، وعمرو بن مرة، وأبو إسحاقوأبو ق ُ. 

                                                        
 ).٣٠/١٧١: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٩/١٢٢: (»اجلرح والتعديل«)٢(
 ).٣٠/١٧٢ (:»هتذيب الكامل«)٣(



 
 

٤٦٢ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

َهــشام) ٤( .٨١٠ َ بــن إســحاق بــن عبــد اهللا بــن احلــارث بــن كنانــة، أبــو عبــد الــرمحن )١(ِ ِ َ
ُّاملدين َ َ. 
ُّالسهمي: يقال: قال البخاري َِّ ْ. 
 .ابنه إسامعيل، وحاتم بن إسامعيل، والثوري: وعنه. عن أبيه

 .شيخ: ل أبو حاتمقا
َّ بــــن إســــامعيل بــــن حييــــى بــــن ســــليامن بــــن عبــــد الــــرمحن )٢(هــــشام)س ت د( .٨١١ ُ

ُّاحلنفي، وقيل َ َّاخلزاعي، أبو عبد امللك الدمشقي العطار: َ َ ِّ َُّ ُ. 
إســـامعيل بـــن عيـــاش، وحممـــد بـــن شـــعيب، ومـــروان الطـــاطري، : روى عـــن
 .والفزاري
ُأبـــو زرعـــة الدمـــشقي وعـــده يف أهـــل ال: )٣(]عنـــه[و َّ فتـــوى، والبخـــاري يف غـــري َ
، وحممـــد بـــن عبــد اهللا بـــن ســـنجر احلــافظ، ويزيـــد بـــن حممــد بـــن عبـــد »اجلــامع«

 .الصمد
ِّمــا كــان ببلــدنا مثلــه، كــان شــيخا ثقــة، كنــت أشــبهه : قــال عبــد الــسالم بــن عتيــق َ ُ ً

ِّبالقعنبي َ ْ َ. 
                                                        

 ).٣٠/١٧٤: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/١٧٤: (»هتذيب الكامل«)٢(
 زيادة من عندي ال يستقيم الكالم إال هبا، فاملذكورون بعد هذا املوضع من تالميـذ هـشام )٣(

 .بن إسامعيل



 
 

٤٦٣ 
ُّوقال حممد بـن عبـد اهللا بـن عـامر املوصـيل ْ َ َّ ْكـان مـن عبـاد اخللـق، مـا ر: َ َ َّ أيـت ُ

 .بدمشق أفضل منه
ُّوقال العجيل ْ َّشيخ كيس ثقة، صاحب سنة، مل يكن بدمشق يف زمانه أفضل : ِ ُ ٌ ِّ َ ٌ

 .منه
ًكان شيخا صاحلا: وقال أبو حاتم ً. 
ُّوقال النسائي  .ثقة: َّ

 .هـ٢١٧مات سنة 
ُّ بن إسامعيل املكي)١(هشام)مد( .٨١٢ ِّ َ. 

َيه وسلم أن تسرتضع هنى رسول اهللا صىل اهللا عل«: ]أ-٦٢[َّعن زياد السهمي َ َْ ُ
ّاحلمقاء، فإن اللبن يشبه ُ ََ َّ ْ َ«. 

ُّوعنه إسحاق بن عيسى القشريي ْ َ ُ. 
ُّ بن هبرام، أبو حممد املدائني)٢(هشام)س د( .٨١٣ ْ َِ ِ َ َ. 

َّحــاتم بــن إســامعيل، ومحــاد بــن زيــد، وســفيان بــن عيينــة، :  روى عــن)٣(شــيخ َ
َّومالك، واملعاىف بن عمران، وعدة ِ. 

َّابنه أمحد، واألثرم، وعباس الدوري، وعمرو بن منصور : وعنه مجاعة منهم َ
 .كان ثقة: النسائي، وحممد بن مسلم بن واره، وقال

                                                        
 ).٣٠/١٧٦: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/١٧٧: (»هتذيب الكامل«)٢(
 .»هتذيب الكامل«ابن كثري عىلمن زيادات احلافظ . شيخ:  قوله)٣(



 
 

٤٦٤ 
َّوذكره ابن حبان يف   .»الثقات«ِ

َّكان ثقة، سمع منه عثامن بن خرزاذ سنة تسع عرشة ومائتني: وقال اخلطيب ُ ً. 
َهشام)س م خ( .٨١٤ ُّ بن حجري املكي)١(ِ ِّْ َ َ ُ. 
 .رصي، وطاووس، ومالك بن أيب عامر األصبحياحلسن الب: عن
ْسفيان بن عيينة، وشبل بن عباد، وابن جريج، وحممد بن مسلم الطائفي: وعنه ُ َّ َْ َ ِ. 

 .ًله نحو مخسة عرش حديثا: عن عيل بن املديني: ُّقال البخاري
ُقال ابن شربمة: وقال أمحد عن ابن عيينة ْ  .مل يكن بمكة مثله: ُ
هــو : هــو لــيس بــالقوي، قلــت: ســألت ايب عنــه فقــال: دوقــال عبــد اهللا بــن أمحــ

ًوسألت ابن معني عنه، فضعفه جدا: ليس هو بذاك، قال: ضعيف؟ قال َ َُ َّ َ. 
 .صالح: وقال إسحاق بن منصور عن ابن معني

ُّوقال العجيل ْ  .ثقة، صاحب سنة: ِ
تب حديثه: وقال أبو حاتم ُيكْ ُ ُ. 
ُّرضب احلد بمكة فيام يرضب: وقال أبو داود ِ  . فيه أهل مكةُ

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .له أحاديث وليست بالكثرية، وقد روى عنه ابن جريج: )٢(وقال ابن عدي

                                                        
 ).٣٠/١٧٩: (»هتذيب الكامل«)١(
هتـــذيب «والنقــل عــن ابــن عــدي مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل) ٧/١١١: (»الكامــل«)٢(

 .»الكامل



 
 

٤٦٥ 
َهشام)ع( .٨١٥ ُّ بن حسان األزدي القردويس، أبو عبد اهللا البرصي)١(ِ َ ُّ َْ ُّ ْ َُّ ِ ْ َ. 

أنس بن سريين، واحلسن، وعطاء، وعكرمة، وحممد بن سـريين، : روى عن
َ، وأيب جملز، وحفصة بنت سريين، وخلقوهشام بن عروة ْ ِ. 

َّابــن عليــة، وحفــص بــن غيــاث، وأبــو أســامة، واحلـــامدان، : وعنــه خلــق مــنهم َ ُ
وزائــدة، والـــسفيانان، وأبــو عاصـــم، وعبــد اهللا بـــن إدريــس، وابـــن املبــارك، وابـــن 
جــريج، وعكرمــة بــن عــامر، وغنــدر، ومعتمـــر بــن ســليامن، والنــرض بــن شـــميل، 

مسلم، وحييى بن سعيد القطان، ويزيد بن زريع، ويزيـد بـن وهشيم، والوليد بن 
 .هارون، وأبو بكر بن عياش، وأبو معاوية

 .هشام منا أهل البيت: قال حممد بن سريين
 .ًسل يل هشاما عن حديث كذا: كان أيوب يقول: وقال محاد بن زيد

ما كان أحد أحفظ عن حممد بن سريين من هشام : وقال سعيد بن أيب عروبة
 .حسانبن 

َّوقال نعيم بن محاد َ ْ َ ًلقـد أتـى هـشام أمـرا عظـيام يف : سمعت ابـن عيينـة يقـول: ُ ً
َروايته عن احلسن، قيل لنعيم مل؟ قال ِ ْ َ  .ًألنه كان صغريا: ُ

 .جاورت احلسن عرش سنني:  يقول)٢(]ًسمعت هشاما[وقال سعيد بن عامر 
ً احلـسن شـيئا، وكـان ُّكنا ال نعده يف: وقال أبو بكر بن أيب شيبة، عن ابن علية

َأنبأنا أيوب، وهشام، وحسبك هبشام: محاد بن زيد يقول ُ َْ. 
                                                        

 ).٣٠/١٨١: (»هتذيب الكامل«)١(
 . زيادة من املصدر سقطت من األصل)٢(



 
 

٤٦٦ 
ْوذكر خملـد بـن احلـسني عـن هـشام بـن حـسان أنـه قـال مـا كتبـت عـن احلـسن : َ
َّحديثا إال حديث األعامق، طال عيل فلام حفظته حموته ً. 

ُّهــو أحــب إيل يف ابــن : عــن حييــى بــن ســعيد يقــول: وقــال عــيل بــن املــديني
َّريين مـــن عاصـــم األحــول وخالـــد احلـــذاء، وهــو يف احلـــسن ســ دون حممـــد بـــن [َ

 . )١(]عمرو
ِّكان حييى بن سعيد وكبار أصحابنا يثبتونه، وكـان حييـى يـضعف :  عيلوقال ُ ِّ َُ َ

 .حديثه عن عطاء، وكان الناس يرون أنه أخذ حديث احلسن عن حوشب
د بـن إسـحاق عليـك بحجـاج وحممـ: قـال يل شـعبة: وقال أبو شـهاب احلنـاط

 .فإهنام حافظان، وأكتم عيل عند البرصيني  يف خالد وهشام
ُلو حابيت أحدا حلابيت هشام بن حسان، : وقال شعيب بن حرب، عن شعبة ُْ َ ْ ََ ً

 . ومل يكن حيفظ)٢(ًكان خشبيا
كـان شــعبة يتقــي حــديث : معـاذ بــن معــاذ قــال]ب-٦٢[زعــم : وقـال ابــن معــني

 . وحممدَّهشام بن حسان عن عطاء، واحلسن،
ال : ســألني الثــوري أن أفيــده عــن هــشام بــن حــسان فقلــت: قــال، وقــال وهيــب

 .ًأستحل، فأفدته عن أيوب عن حممد، فسأل هشاما عنها
أنــه أنكــر حــديث هــشام عــن حممــد عــن أيب : وقــال محــاد بــن زيــد عــن أيــوب

                                                        
 . زيادة من املصدر، سقطت من األصل)١(
وراجـع ) ٣٠/١٨٨(منقوطة يف األصل فهي حمتملة، وما أثبتنـاه مـن املـصدر  الكلمة غري )٢(

 .حاشية مققه عليه



 
 

٤٦٧ 
هريرة يف صالة ركعتني خفيفتني يف صالة الليل، وأنكر عليه رفع أحاديث كثرية 

ْيب هريرة، فرتك رفع بعضهاعن أ َ. 
ًوقـال مـرة. هـشام بـن حـسان صـالح: وقال أمحـد َّ ال بـأس بـه، ومـا يكـاد ينكـر : َ

 .ًعليه شيئا إال وجدت غريه قد رواه إما عوف وإما أيوب
 .ثقة: ًوقال أيضا. ال بأس به: وقال ابن معني
ُّوقال العجيل ْ ُثقة، حسن احلديث، يقال: ِ لـيس إن عنـده ألـف حـديث حـسن : ََ

 .عند غريه
ًكــان صــدوقا، وكــان ثبــت يف رفــع األحاديــث عــن حممــد بــن : وقــال أبــو حــاتم
تب حديثه: ًسريين، وقال أيضا ُيكْ ُ. 

 .ذكروا أنه كان رسيع الدمعة
 .ثامن وأربعني ومائة: سبع، وقيل: وأنه مات سنة ست، وقيل

َّ بـن حكـيم بـن حـزام، واملـشهور أن أمـه زينـب أخـت)١(ِهـشام)س د م( .٨١٦ ُ َ ِ ِ   الـزبري بـن َ
 .العوام

ْله وألبيه صحبة وكانا من مسلمة الفتح َ ٌَ ْ ُِ َ ْ ُ. 
 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

ْجبري بن نفري، وعروة بن الزبري: وعنه َْ ُ َ ُّ، وقتادة السلمي النرصي)س د م(ُ ِ ْ ُّ َُّّ ِ َ. 
ْقال الزهري  .كان يأمر باملعروف يف رجال معه: ُّ

                                                        
 ).٣٠/١٩٤: (»هتذيب الكامل«)١(



 
 

٤٦٨ 
أمــا مــا عــشت أنــا وهــشام بــن : ه الــيشء يقــولوكــان عمــر بــن اخلطــاب إذا بلغــ

َّوكــان كالــسائح ال : وزاد قــال: حكــيم فــال يكــون هــذا، وكــذا قــال مالــك بــن أنــس
ًيتخذ أهال وال ولدا ً. 
َكان له من الولد ثامنية ورسدهم: وقال ابن الربقي َ َ. 

ًكان من مسلمة الفتح، وكان صليبا مهيبا: وقال حممد بن سعد ً َ ْ ُِ. 
 .كان يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، ومات قبل أبيه:  بكاروقال الزبري بن
ْوقال مصعب ْ الزبريُ َ  .كان له فضل، مات قبل أبيه: يُّ

ُّ بـــــن خالـــــد بـــــن زيـــــد بـــــن مـــــروان األزرق، أبـــــو مـــــروان الدمـــــشقي )١(هـــــشام)ق د( .٨١٧ َ َ ْ َِّ ْ َ
ُّالسالمي، ويقال َّموىل بني أمية: َّ َ  .ُ، ودعوهتم يف األزدُ

ُّقية، وأيب مسهر، ومـروان الطـاطري، والفـزاري، والوليـد َب: ، روى عن)٢(شيخ ِّ ََّ َ َ َّ ِ ْ ُ ِ
َّبن مسلم، وعدة ِ. 

ُّبقــي بــن خملــد، وزكريــا الــسجزي، وابــن أيب داود، وأبــو : وعنــه مجاعــة مــنهم ِْ ِّ
ُّزرعة الرازي، وعمر البجريي، ويعقوب بن سفيان، وأبو حاتم، وقـال َ . صـدوق: ُْ

 . الفتوى بدمشقوذكره أبو زرعة الدمشقي يف أهل
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .مات عن مخس وتسعني سنة، سنة تسع وأربعني ومائتني

                                                        
 ).٣٠/١٩٨: (»هتذيب الكامل«)١(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل. شيخ:  قوله)٢(



 
 

٤٦٩ 
 . بن خالد بن الوليد)١(هشام .٨١٨

ِهذيل بن بالل الفزاري: وعنه. عن ابن عمر ْ َ ُ. 
 .)٢(ذكره ابن أيب حاتم

ْ بــــن زيــــاد بــــن أيب يزيــــد القــــريش، أبــــو املقــــدام بــــن أيب هــــشام )٣(هــــشام)ق ت( .٨١٩ ُِ ُّ َ ِ
ُّالبرصي  .موىل آل عثامن بن عفان، َْ
أبيــــه، واحلــــسن البــــرصي، وأيب الزنــــاد، وعمــــر بــــن عبــــد العزيــــز، : روى عــــن

ٍوحممد بن كعب، وهشام بن عروة، وعدة َِّ ُ َ َِ ْ. 
زيــــد بــــن احلبــــاب، وعبــــد اهللا بــــن املبــــارك، وعبيــــد اهللا : وعنــــه مجاعــــة مــــنهم

 .، ويزيد بن هارونالقواريري، ومسلم بن إبراهيم، والنرض بن شميل، ووكيع
 .ضعيف احلديث: قال أمحد وأبو زرعة

ًوقال مرة. ليس بثقة: وقال ابن معني َّ  .ٌضعيف، ليس بيشء: َ
 .يتكلمون فيه: وقال البخاري
 .غري ثقة: وقال أبو داود
ُيضعف: وقال الرتمذي َّ َُ. 
ًوقال مرة. ضعيف: وقال النسائي َّ  .ليس بيشء: َ

                                                        
 ).٨/٢٣٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٩٨: (»ميزان االعتدال«)١(
 .جمهول: وقال) ٩/٥٧: (»اجلرح والتعديل«)٢(
 ).٣٠/٢٠٠: (»هتذيب الكامل«)٣(



 
 

٤٧٠ 
ًوي، وكــان جــارا أليب الوليــد الطيالــيس، ضــعيف، لــيس بــالق: وقــال أبــو حــاتم

 .، وعنده عن احلسن أحاديث منكرة]أ-٦٣[ومل يرو عنه
 .يروي املوضوعات عن الثقات ال جيوز االحتجاج به: )١(وقال ابن حبان
 .ضعيف: )٢(وقال الدارقطني
ِّوالضعف بني عىل رواياته:  بعدما أورد له أحاديث)٣(وقال ابن عدي َ. 

ُّ بن أنس بن مالك األنصاري بن زيد)٤(هشام)ع( .٨٢٠ ْ َ َ. 
ِّعن جده َمحاد بن سلمة، وشعبة، وعبد اهللا بن عون، وعزرة بن ثابت: وعنه. َ ْ َ َّ َ. 

 .ثقة: قال ابن معني
 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم

َّ بــن ســعد املــدين، أبــو عبــاد، ويقــال)٥(هــشام)٤ م خــت( .٨٢١ َ ُّْ ََ ُّأبــو ســعيد، القـــريش، : َ َ ُ
زو: يقال ُموىل بني خمَ  .يتيم زيد بن أسلم: م، ويقال لهْ
، وعــــــن ســــــعيد املقــــــربي، وأيب حــــــازم، وعمــــــرو بــــــن شــــــعيب، )٦(عنــــــه: روى

ِوالزهري، ونافع، ونعيم املجمر، وأيب الزبري، ومجاعة ْ ْ َُ ُ ْ ُّ. 
                                                        

 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل) ٣/٨٨: (»املجروحني«)١(
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ).١٠/٢٦١: (»العلل«)٢(
 .»هتذيب الكامل«نه من زيادات احلافظ ابن كثري عىلوالنقل ع ).٧/١٠٥: (»الكامل«)٣(
 ).٣٠/٢٠٤: (»هتذيب الكامل«)٤(
 ).٣٠/٢٠٤: (»هتذيب الكامل«)٥(
 .عن زيد بن أسلم:  أي)٦(



 
 

٤٧١ 
أسـباط بـن حممــد، وبـرش بـن عمـر، والثـوري، والقعنبــي، : وعنـه مجاعـة مـنهم

 .عوابن وهب، وابن مهدي، وأبو نعيم، والليث، ووكي
 .مل يكن باحلافظ: قال أبو حاتم
هو كذا وكذا، كان حييى بن سعيد ال يروي : سمعت أيب يقول: وقال عبد اهللا

 .عنه
 .مل يكن حمكم احلديث: وقال أبو طالب عن أمحد

َمل يرضه أمحد، وقال: وقال حرب ْ  .ليس بمحكم احلديث: َ
. مـرتوكصـالح، لـيس ب: وقـال غـريه عنـه. ٌضـعيف: وقال عباس عـن ابـن معـني

لـيس بـيشء، كـان حييـى بـن : ًوقـال مـرة. لـيس بـذاك القـوي: ًوقال ابن معني أيضا
ِّسعيد ال حيدث عنه َ ُ. 
ُّوقال العجيل ْ  .جائز احلديث: ِ
َشيخ حمله الصدق، وهو أ: وقال أبو زرعة  . إيل من حممد بن إسحاقُّبَحِّ
تــب حديثـه، وال حيــتج بـه هــو وحممـد بــن إسـحا: وقـال أبــو حـاتم ُيكْ ُ ق عنــدي ُُ

 .واحد
َهو أثبت الناس يف زيد بن أسلم: وقال أبو داود ْ َ. 
 .ليس به بأس، جيتنب من حديثه ما خالف احلفاظ: )١(وقال الدارقطني

                                                        
، وممــــا مل »هتــــذيب الكــــامل« النقــــل عــــن الــــدارقطني مــــن زيــــادات احلــــافظ ابــــن كثــــري عــــىل)١(

 .»هتذيب التهذيب«يستدركه احلافظ ابن حجر يف



 
 

٤٧٢ 
ُوله غري ما ذكرت ومع ضعفه يكتب : وقال ابن عدي بعد ما أورد له أحاديث َ

 .إنه مات سنة ستني ومائة: قيل. حديثه
َّالقاين، أبو أمحد البزازَّ بن سعيد الط)١(هشام)س د بخ( .٨٢٢ َ ُّ ِ  .، نزيل بغدادْ

َّمحاد، وابن هليعة، وحممد بن مهاجر، وأيب عوانة، وغريهم: روى عن َ. 
أمحد بن حنبل، وأبو بكر بن أيب خيثمـة، والفـضل بـن سـهل، وحممـد : وعنه

ندي، وهارون احلامل ُّبن رافع، وحممد بن سعد، وحممد بن يوسف البيكَ ْْ ِ. 
ٍثقة، صاحب خري وصالح يف بدنه: سمعت أمحد يقول: قال اجلوزجاين ْ َ. 

 .ًال يروي عنه شيئا: كان ابن معني: وقال عبد اهللا بن أمحد
 .كان ثقة، مات قبل أن يسمع منه الناس:وقال حممد بن سعد

 .ليس به بأس: وقال النسائي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بن سلامن، أبو حييى املجاشعي)٢(ِهشام .٨٢٣ َِ َ ُ ْ. 
َروى  عن بركة املجاشعي ُّأبو الربيع الزهراين، والقاسم بن سالم بن : وعنه. َ ْ َّ ْ ِ َّ

 .مسكني، وعبد الواحد بن غياث، وموسى بن إسامعيل التبوذكي
 .ًكان ضعيفا: وقال أمحد

 .شيخ: وقال أبو حاتم
                                                        

 ).٣٠/٢٠٩: (»ب الكاملهتذي«)١(
 ).٨/٣٣٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٢٩٩: (»ميزان االعتدال«)٢(



 
 

٤٧٣ 
 .يتفرد عن الثقات باملناكري، ال جيوز االحتجاج به: وقال ابن حبان
 .حاديثه عن يزيد الرقايش ليست حمفوظةأ: وقال ابن عدي

ُّ بن سليامن بـن عكرمـة بـن خالـد بـن العـاص القـريش املخزومـي )١(هشام)ق م( .٨٢٤ َ ُْ َ ُّ ُ َْ ِ
 .ُّاملكي

ْإسامعيل بن رافع، وابن جريج، وهشام بن عروة، وعدة: عن َُ. 
إبـراهيم بــن املنـذر، وسـويد بــن سـعيد، وعبــد العزيـز بــن :  وعنـه مجاعـة مــنهم

 .حييى الكناين
 .ًمضطرب احلديث، وحمله الصدق، ما أرى بحديثه بأسا: قال أبو حاتم
ْوقال العقييل  . ابن جريج وهم)٣(]غري[يف حديثه عن : )٢(َُ
 :ومن األوهام

َ بــن عــامر بــن أميــة بــن اخلــشخاش بــن مالــك بــن عــامر بــن غــنم بــن )٤(هــشام)٤ م بــخ( • ْ َ
َّمالك بن النجار  .ُّصاري، االنجاري  األن)٥(]يف ترمجة كامل بن طلحة [َّ

                                                        
 ).٣٠/٢١١: (»هتذيب الكامل«)١(
 .»هتذيب الكامل«، والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل)٤/٣٣٨: (»الضعفاء«)٢(
 . زيادة من املصدر سقطت من األصل)٣(
 ).٣٠/٢١٢: (»هتذيب الكامل«)٤(
هـشام بــن طلحــة يف ترمجــة كامــل «:وقــد وقــع هنــا إدراج، فالـصواب أن الــوهم إنــام هــو كـذا )٥(

فالعبارة التي بني املعقـوفتني أدرجـت ). ٣٠/٢١٢: (»هتذيب الكامل«كام يف. »بن طلحة
 .هنا خطأ، كام سقطت ترمجة الوهم



 
 

٤٧٤ 
، روى عـن النبـي صـىل اهللا ]ب-٦٣[دُحُله وألبيه صحبة، استشهد أبوه يوم أ

 .عليه وسلم
ْابنه سعد، ومحيد بن هالل، وأبو الدمهاء قرفة بـن هبـيس: وعنه َ ُ ْ ، )ق س ت م(ِ

 .وأبو قتادة العدوي، وأبو قالبة، ومعاذة العدوية، له حديثان
َهشام)س( .٨٢٥ ْ بن عائذ بن نصي)١(ِ َ ُّب، أبو كليب الكويفُ ُ ْ َ ُ. 
أبيـــه، وإبــــراهيم النخعـــي، وذكــــوان أيب صـــالح، وعبـــد اهللا بــــن عمـــر بــــن : عـــن

ْاخلطاب، وعبد الرمحن بن أيب نعم ُ. 
ْالثوري، وابـن املبـارك، وعبيـد اهللا بـن موسـى، وأبـو نعـيم، وحممـد بـن : وعنه َ ُ

 .عبيد، ووكيع، وحييى القطان
 .ثقة: يلقال أمحد وابن معني وأبو داود والعج

 .شيخ: وقال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َ بـــن عبـــد اهللا بـــن كنانـــة)٢(هـــشام)س( .٨٢٦ ، هـــو هـــشام بـــن إســـحاق بـــن عبـــد اهللا بـــن ِ
 .كنانة

َهشام .٨٢٧ ُّ بن عبد اهللا بن عكرمة بن عبد الرمحن املخزومي)٣(ِ َّْ َ ْ ِ ْ  .، قايض املدينةَ
                                                        

 ).٣٠/٢١٤: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/٢١٥: (»هتذيب الكامل«)٢(
 ).٨/٣٣٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٠٠: (»ميزان االعتدال«)٣(



 
 

٤٧٥ 
ِ، ال يعجبني االحتجاج روى عن هشام بن عروة ماال أصل لهي: قال ابن حبان ُ ْ ُِ
 .به إذا انفرد

ـتوائي، أبـــو بكــر البـــرصي الربعـــي)١(هــشام)ع( .٨٢٨ ُّ بـــن أيب عبـــد اهللا ســنرب الدســ َّ ُّ ْ َِ َ ُّ َ َِ ْ ُ َّ مـــن ، ْ
ُّاجلحدري: بكر بن وائل، وقيل ِْ َ َ. 

يل بن ميرسة، ومحاد بن أيب سـليامن، وقتـادة، وحييـى َدُأيوب، وب: روى عن
 .وعدةبن أيب كثري، وأيب الزبري، 
ة، َّيــــَلُابنــــاه عبــــد اهللا ومعــــاذ، وإســــحاق األزرق، وابــــن ع: وعنــــه مجاعــــة مــــنهم

سلم بن مندر، وُوشعبة، وهو من أقرانه، وابن املبارك، وابن مهدي، وعفان، وغ
ريـع، ويزيـد بـن ُان، ويزيـد بـن زَّميل، ووكيع، وحييى القطُإبراهيم، والنرض بن ش

 .هارون، وأبو داود الطياليس
مـا : كـان أيـوب حيـث عليـه وعـىل األخـذ منـه، وقـال شـعبة: بن زريعقال يزيد 

ًرأيـت أحـدا أقـول إنـه طلـب احلـديث يريـد بـه اهللا إال هـشاما صـاحب  الدســتوائي، ً
فــإذا : قـال شـعبة. ًو مـن هـذا احلــديث كفافـا ال لنـا وال علينـاليتنـا ننجـ: وكـان يقـول

 كان هشام يقول هذا فكيف نحن؟
أعلـم منـي بحـديث :  مني عـن قتـادة، ويف روايـةكان هشام أحفظ: وقال شعبة

 .ًقتادة، وأكثر جمالسة مني
َّوعده ابن علية يف حفاظ أهل البرصة، ثم بعده سعيد بن أيب عروبة ُ َّ َ ُ ََّ. 

 .ًثنا هشام الدستوائي وكان ثبتا: وقال وكيع
                                                        

 ).٣٠/٢١٥: (»هتذيب الكامل«)١(



 
 

٤٧٦ 
بايل أن يسمعه ُكان حييى بن سعيد إذا سمع احلديث منه ال ي: وقال ابن معني

 .همن غري
 .كان أمري املؤمنني يف احلديث: وقال أبو داود الطياليس

ُذكره أبو حاتم فأثنى عليه خريا وما رأيت أبا نعيم حي: وقال أبو حاتم َ  عىل ُّثً
 .أحد إال عليه

ســألت أمحـد عنــه وعـن األوزاعــي أهيـام أثبــت يف حييـى بــن : وقـال أبــو حـاتم
مـا أرى النـاس يـروون عـن أحـد ًال تسأل عنه أحـدا، : الدستوائي: أيب كثري؟ فقال

 .أثبت منه، مثله عسى، وأما أثبت منه فال
 .هشام أكرب من شيبان؟ قال أجل، هشام أرفع: قلت ألمحد: وقال األثرم

ًوقال مرة. ٌثبت: وقال عيل بن املديني َّ هو أثبت أصحاب حييى بن أيب كثري : َ
 بـن املبـارك، ُّثم األوزاعي، وحسني املعلم، وحجاج الـصواف، وأراه ذكـر عـيل

 ً.د به بدالِرُوإذا سمعت احلديث عن هشام عن حييى فال ت: ثم قال
ُّوقــال العجــيل ْ بــرصي ثقــة، ثبــت يف احلــديث، وكــان يقــول بالقــدر ومل يكــن : ِ

 عـن قتـادة ومحـاد بـن أيب سـليامن وحييـى بـن )١(]النـاس[يدعو إليـه، وكـان أروى 
 .أيب كثري

 . احلديث، حجة، إال أنه كان يقول بالقدرًكان ثقة ثبتا يف: وقال حممد بن سعد
ثري من كل أحـد، هو أحب إلينا يف حييى بن أيب ك: وقال أبو حاتم وأبو زرعة

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(



 
 

٤٧٧ 
 )١(وسعيد بن أيب عروبة هو أثبت أصحاب قتادة: قال أبو زرعةوبعده األوزاعي، 

 .]أ-٦٤[
 .هـ١٥٤: ، وقيل٣: ، وقيل٢: مات سنة إحدى، وقيل

َهــــشام)ق س د( .٨٢٩ ُّ امللــــك بــــن عمــــران اليــــزين، أبــــو تقــــي احلمــــيص بــــن عبــــد)٢(ِ ْ ّ ُّ َ ِْ ِ َِ َِ ،
 .)٣(شيخ
َبقية، وحممد بن حرب، وحممد بن محري، وعدة: روى عن ْ ِ َِّ َ. 

ابن جوصاء، وبقي بن خملـد، وجعفـر الفريـايب، وحـرب : وعنه مجاعة منهم
، وأبو )٤(الكرماين، واحلسن بن سفيان، واملعمري، وأبو عروبة، وابن أيب الدنيا

 .ًكان متقنا للحديث: رعة، ويعقوب بن سفيان، وأبو حاتم، وقالز
 .شيخ يف احلديث ضعيف: وقال أبو داود
 .ثقة: ًوقال مرة. ال بأس به: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ٢٥١مات سنة : وقال ابن عساكر

َّ بن عبد امللك الباهيل، موالهم، أبو الوليد الطيال)٥(هشام) ع( .٨٣٠ ُّيس، البرصيُّ َْ ُّ. 
                                                        

 .»هشام وسعيد: وأثبت أصحاب قتادة«: نص كالم أيب زرعة)١(
 ).٣٠/٢٢٣: (»هتذيب الكامل«)٢(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل. شيخ:  قوله)٣(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل. ابن أيب الدنيا:  قوله)٤(
 ).٣٠/٢٢٦: (»هتذيب الكامل«)٥(



 
 

٤٧٨ 
ْإبــراهيم بــن ســعد، وإرسائيــل، واحلامديــن، وزائــدة، وابــن :  روى عــن)١(شــيخ َ

رمة بن عامر، والليث، ومالك، وأيب معاوية،  َّعيينة، وشعبة، والدراوردي، وعكْ ْ ََ ِ ِ ِّ َ َّ
 .ومجاعة

اجلوزجـاين، وإســحاق بـن راهويــه، وإسـحاق الكوســج، : وعنـه مجاعـة مــنهم
ْ بــن عبـد الــرمحن الــدارمي، وعبـد بــن محيـد، وأبــو زرعــة، وأبـو خيثمــة، وعبـد اهللا َْ ُ َُ

ُّوبندار، وحممد بن املثنى، وابن واره، والذهيل، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب  ِ ْ ُّ
 .بن شيبة

ًأبو الوليد اليوم شيخ اإلسالم، ما أقدم عليه أحدا من املحدثني: قال أمحد َُ ِّ ُ. 
 أبــو يلوقـال أكتـب عنــه األصـول، : عــيل بـن املـدينيقـال يل : وقـال ابـن واره

ُلواله مل أرش عليك أن تقدم البرصة، فإن دخلتها ال جتد فيها إال مغفال، إال : نعيم َْ
 .أبا الوليد

 .حدثني أبو الوليد، ما أراين أدركت مثله: وقال ابن وارة
ًثقـة ثبــت، وكـان يـروي عـن ســبعني امـرأة، وكانـت الرحلـة إليــه : وقـال العجـيل
 .بعد أيب داود

 .حدثنا أمحد بن سنان ثنا أبو الوليد أمري املحدثني: وقال ابن أيب حاتم
ًأدرك أبو الوليد نصف اإلسالم، وكان إماما يف : وسمعت أبا زرعة يقول: قال

ٌأبو الوليـد إمـام، فقيـه، عاقـل، ثقـة، : ًزمانه، جليال عند الناس، وسمعت أيب يقول ٌ ٌ ٌ
ْرب عنـد النــاس مـن حجــاج بـن منهــال، ًحـافظ، مــا رأيـت يف يــده كتابـا قــط، وهـو أكــ ِ

                                                        
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل. شيخ:  قوله)١(



 
 

٤٧٩ 
َيف ســامعه مــن محــاد بــن ســلمة يشء، كأنــه ســمع منــه بــأخرة، وكــان : وكــان يقــال َّ

ُمحاد ساء حفظه يف آخر عمره ْ ِ َّ َ. 
 .ًوما رأيت بعده قط كتابا أصح من كتابه: قال أبو حاتم

 .هـ١٣٣مات سنة سبع وعرشين ومائتني، وكان مولده سنة 
َهشام .٨٣١  .َّهللا الرازي بن عبيد ا)١(ِ

وهو هشام بن : ومل يرو له أحد منهم، قلت:  قال شيخنا.»الكامل«ترمجه يف 
 .عبيد اهللا الرازي
َّبشري بن سلامن، ومحاد بن زيد، وابن هليعة، والليث، وعدة: روى عن ِ ْ َ. 
َبقيــة، واحلــسن بــن عرفــة، وأبــو مــسعود أمحــد بــن الفــرات، وأبــو حــاتم : وعنــه ُ َّ َِ
 .صدوق: وقال

ُّصدوق، حيتج به: ابن أيب حاتموقال  َ ُ ٌ)٢(. 
ِكــــان هيــــ: وقــــال ابــــن حبــــان  ذلــــك بطــــل َرُثــــَطــــئ عــــىل األثبــــات، فلــــام كُ وخيُمَ

 .االحتجاج به
ْ بـن عـروة بـن الـزبري بـن العـوام القـريش األسـدي، أبـو املنـذر،)٣(هشام)ع( .٨٣٢ ُُّ ُّ َّ َ ُِ َ ََ ُّ :  وقيـلُ

ُّأبو عبد اهللا، املدين َ َ. 
 . وسهل بن سعد، وابن عمر ومسح رأسه ودعا لهًرأى أنس بن مالك، وجابرا،

                                                        
 ).٨/٣٣٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٠٠: (»ميزان االعتدال«)١(
 .ثقة حيتج به): ٩/٦٧: (»اجلرح والتعديل« الذي يف)٢(
 ).٣٠/٢٣٢: (»هتذيب الكامل«)٣(



 
 

٤٨٠ 
عبـد اهللا وعـثامن، وامرأتـه : أبيـه، وعمـه عبـد اهللا بـن الـزبري، وإخوتـه: روى عن

 .فاطمة بنت املنذر بن الزبري، وخلق من التابعني، وغريهم
-٦٤[إرسائيل، وابن علية، وأيوب السختياين، ومـات قبلـه: وعنه خلق منهم

 بــن إســامعيل، وحفــص بــن غيــاث، وأبــو أســامة، ، وجعفــر بــن عــون، وحــاتم]ب
يح بـن َلـُواحلامدان، وداود العطار، والسفيانان، وابن املبـارك، والـدراوردي، وف

ســليامن، والليــث، ومالــك، وحممــد بــن إســحاق، وأبــو معاويــة، وابــن أيب ذئــب، 
ومعمـــر، والنــــرض بـــن شــــميل، ومهـــام، ووكيــــع، وحييـــى بــــن ســـعيد األنــــصاري، 

أما ما : رأيت مالك بن أنس يف النوم فسألته عنه فقال: ، وقالواألموي، والقطان
 وما حدث بـه بعـد مـا خـرج مـن عنـدنا فكأنـه -أي كأنه يصححه-رواه عندنا فهو 

 .يوهنه
 .له نحو أربعامئة حديث: وقال عيل بن املديني

أهيـــام أحـــب إليـــك يف عـــروة هـــشام ابنـــه أو : قلـــت البـــن معـــني: وقـــال عـــثامن
ْالزهري؟ فقال  .لِّضَفُكالمها، ومل ي: ُّ

ُّوقــال العجــيل وحممــد بــن ســعد ْ ثبــت، كثــري احلـــديث، : زاد ابــن ســعد. ثقــة: ِ
 .حجة

 .ٌثقة، إمام يف احلديث: وقال أبو حاتم
ـــر عليـــه يشء إال بعـــد مـــا صـــار إىل : وقـــال يعقـــوب بـــن شـــيبة ْثبـــت ثقـــة، مل ينكَ ُ

ُالعراق، فإنه انبسط يف الرواية عن أبيه فأنكر عليه أهل بل  .دهِّ
َوقال ابن خراش ًكان مالك ال يرضاه، وكان هشام صدوقا تدخل أخباره يف : ِ ُ َ



 
 

٤٨١ 
َالصحيح، وقدم الكوفة ثالث مرات َِ َّ. 

قدم علينا هشام بن عروة، فكان فينا مثل احلسن، وابن : ٍوقال وهيب بن خالد
 .سريين

أنه ولد هو وعمر بن عبد العزيز واألعمش عـام قتـل احلـسني : حكى الفالس
: ســنة مخــس وقيــل: هـــ، وقــال غــريه١٤٧ومــات ســنة : إحــدى وســتني، قــالســنة 
 .هـ، وذلك ببغداد، وصىل عليه أمري املؤمنني املنصور١٤٦
َهشام)٤ خ( .٨٣٣ ُّ بن عـامر بـن نـصري بـن ميـرسة بـن أبـان الـسلمي، ويقـال)١(ِ ُّ ْ َ ِْ َ َ َُ ُّالظفـري، : َّ ْ َّ

 . خطيبها،أبو الوليد الدمشقي
عيل بـــن عيـــاش، وبقيـــة، وســـفيان بـــن عيينـــة، أبيـــه، وإســـام: ، روى عـــن)٢(شـــيخ

والـدراوردي، ومالــك بـن أنــس، ومـروان الفــزاري، ومـسلم بــن خالـد، وهقــل بــن 
 .زياد، وحييى بن محزة، وخلق

ابنه أمحـد، والبخـاري، وأبـو بكـر بـن أيب عاصـم، وبقـي بـن : وعنه خلق منهم
ْخملد، وجعفر الفريايب، وصالح بن حممد احلافظ، ودحيم، وأبو زر َ عة الرازي، ُ

ومـات -ُّوالدمشقي، وعبدان األهـوازي، وأبـو حـاتم، وحممـد بـن سـعد الكاتـب 
، وحممـد بـن عـوف احلمـيص، وحممـد بـن وضـاح القرطبـي، وحممـد بـن -قبلـه

ومـات -، وحييى بن معني -وهو من شيوخه-حييى الذهيل، والوليد بن مسلم 
:  وقـال العجـيل مــرة.ثقـة:  وقـال مـرة والعجــيل. كـيسٌسِّيَهـو كــ:  وقـال فيـه-قبلـه

                                                        
 ).٣٠/٢٤٢: (»هتذيب الكامل«)١(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل. شيخ:  قوله)٢(



 
 

٤٨٢ 
 .ال بأس به: وقال النسائي. صدوق

 .صدوق كبري املحل: وقال الدارقطني
 .ما كان يف الدنيا مثله: وقال عبدان اجلواليقي
َوحكي عنه أنه قال ِ ًما أعدت خطبة: ُ  . منذ عرشين سنةُّ
ُهــشام بــن عــامر ملـا كــرب تغــري فكلــام : ســمعت أيب يقـول: وقـال ابــن أيب حــاتم ََّ َ

ْيه قرأه وكلام لقن تلقن، وكان قديام أصح، كان يقرأ من كتابهدفع إل َّ َِّ ً َ وسـئل أيب . َُ
 .صدوق: عنه فقال

روى هـــشام بـــن عـــامر . ســـليامن بـــن بنـــت رشحبيـــل خـــري منـــه: وقـــال أبـــو داود
بأرجح من أربعامئـة حـديث لـيس هلـا أصـل مـسندة كلهـا كـان فـضلك يـدور عـىل 

ا هشام بـن عـامر فيحدثـه هبـا، وكنـت أحاديث أيب مسهر وأحاديث الشيوخ يلقنه
ًأخشى أن يفتق يف اإلسالم فتقا َ ْْ َ ِ َ. 

َّعزمت زمانـا أن أمـسك عـن حـديث هـشام بـن عـامر ألنـه كـان : وقال ابن وارة َ ً
 .يبيع احلديث

ِّكــــان يأخــــذ عــــيل احلــــديث، وال حيــــدث مــــا مل يأخــــذ، : وقــــال صــــالح جــــزرة َ ُ
ٍحدثني بحديث: ًفدخلت عليه يوما فقال ِّ ثنا ابن :  لعيل بن اجلعد، فقلت]أ-٦٥[َ

ْاجلعد ًعلـم جمانـا : ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنـس عـن أيب العاليـة قـال: َ ِّ َ
ًكام علمت جمانا، فقال ِّ َتعرضت يب يا أبا عيل؟ فقال: ُ َّ َ  .بل قصدتك: َ
ِسمعت قسطنطني بن عبد اهللا يقـول: وقال ابن عدي ْ َ حـرضت جملـس هـشام : ُْ
َ له املستميلبن عامر، فقال ْ ِثنا بعض أصحابنا، ثم نعس، ثم : من ذكرت؟ فقال: ُ َ

ًال تنفعـــوا بـــه، فجمعـــوا لـــه شـــيئا : َمـــن ذكـــرت؟ فـــنعس، فقـــال املـــستميل: قـــال لـــه



 
 

٤٨٣ 
ُّفأعطوه فكان بعد ذلك يميل عليهم حتى يملوا َ َ. 

كــان هــشام بــن : وقــال أبــو بكــر اإلســامعييل عــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن ســيار
َّعــامر يلقــن،  َّوكــان يلقــن كــل مــا كــان مــن حديثــه، وكــان يقــولُ َُ ُ ُأنــا أخرجــت هــذه : َُّ ْ َ ْ َ

ـإنام إثمـه عـىل الـذين  ﴿ :ًاألحاديـث صـحاحا، وقـال اهللا َفمن بدلـه بعـدما سـمعه ف ُ ُ َ ْ َ ُ َ ِْ َِّ ْ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َِ َِّ َ َّ
ُيبدلونه َ َُ ُِّ﴾ليس : ً، وكان يأخذ عىل كل ورقتني درمها ويشارط، ويقول
ِّإن كنـت حتفـظ فحـدث، وإن كنــت ال : ني اخلـط الـدقيق عمـل، وقلـت لـهبينـي وبـ َ ْ ََ ْ ُ

أنـا أحفـظ هـذه األحاديـث، ثـم قـال يل : حتفظ فال تلقن، فاختلط من ذلك، وقال
ُإن كنـت تـشتهي أن تعلـم فأدخـل إسـنادا يف يشء، فتفقـدت األسـانيد : بعـد سـاعة ًَ َِ َ ْ ُ

 .يمر فيها يعرفهاالتي فيها قليل اضطراب، فجعلت أسأله عنها فكان 
ُّوقال املروذي ُّ ِطيـاش خفيـف، ويف روايـة عـن املـروذي : ُذكره أمحـد فقـال: َ ُِّ َ ََ َّ

لفــظ جربيــل وحممــد بــالقرآن خملــوق، :  أنــه بلغــه أن هــشام بــن عــامر قــال:)١(عنــه
احلمـد هللا الـذي جتـىل : ويف الكتاب أنه قال. ًأعرفه طياشا قاتله اهللا: فقال أمحد

 هــو جتــىل )٢(]يقــول[هــذا جهمــي اهللا جتــىل للجبــل، :  أمحــدخللقــه بخلقــه، فقــال
ْخللقه بخلقه، إن صلوا خلفه فليعيدوا الصالة َُّ َ. 

ٌوهــذا مــن اإلمــام أمحــد حـسم ملــادة الكــالم يف القــرآن وملــادة الــتجهم : قلـت ْ َ
وهــو مــأجور عــىل ذلــك، ولكــن املعــروف عــن هــشام بــن عــامر مــا فيــه كثــري أمــر، 

ح وذلـك ألن املعـروف مـن أمـره الديانـة والعلـم ويمكن محله عىل معنى صـحي

                                                        
وهـــذا النقـــل مـــن زيـــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري ). دار الكتـــب.  ط٧/٨٧: (»ميـــزان االعتـــدال«)١(

 .»هتذيب الكامل«عىل
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)٢(



 
 

٤٨٤ 
 .والصالة

ْوقــال حممــد بــن عــوف ُدخلنــا عليــه وهــو يف مزرعــة لــه قــد انكــشفت ســوءته : َ ْ َ ٍَ ْ
ِّيا شيخ غط عليك، فقال: فقلنا  .ًرأيتموه؟ لن ترمد أعينكم أبدا: َ

 . وقيل املائة،هـ، وقد جاز التسعني٢٤٥: ، وقيل٤قال غري واحد تويف سنة 
ْهشا .٨٣٤ ُّ بن عمرو الفزاري)١(مِ ََ َ. 

اللهـم : يف الـدعاء يف الـوتر«عن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن عيل 
 .»إين أعوذ برضاك من سخطك

َمحاد بن سلمة: وعنه َ َّ َ. 
 .من  الثقات: وقال أمحد. وليس يروي عنه غريه، وهو ثقة: قال ابن معني
ٌشيخ ثقة، قديم: وقال أبو حاتم ٌ َ. 
 . هو أقدم شيخ حلامد بن سلمة:وقال أبو داود

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
َهــشام)٤ خـت( .٨٣٥ ُّ بـن الغــاز بـن ربيعــة اجلـريش، أبــو عبـد اهللا، وقيــل)٢(ِ ِ َ ْ َُ ِ َّأبـو العبــاس : َ َ

ِالشامي الدمشقي، نزيل بغداد، وكان عىل بيت املال للمنصور ْ ُّ َُّ ِّ َّ. 
ُّأخيــه ربيعــة، وعطــاء، وعمــرو بــن شــعيب، والز: روى عــن ْ ِ ْهــري، ومكحــول، َ
َّونافع، وعدة ِ. 

                                                        
 ).٣٠/٢٥٥: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/٢٥٨: (»هتذيب الكامل«)٢(



 
 

٤٨٥ 
ابنــه عبــد الوهـاب، وإســامعيل بــن عيــاش، وشــبابة، وابــن : وعنـه مجاعــة مــنهم

 .املبارك، وعيسى بن يونس، ووكيع، والوليد بن مسلم
 .صالح احلديث: قال أمحد

 .ليس به بأس: وقال ابن معني
َّوقال مرة ودحيم وحممد بن عبد اهللا بن عامر َّ ََ  .ثقة: ً

ْقلت لدحيم: قوب بن سفيانوقال يع َ : ما أحسن استقامته يف احلـديث، قـال: ُ
ِوكان الوليد يثني عليه ْ ُ. 
ثنــا هــشام بــن : ثنــا صــدقة بــن خالــد: ثنــا هــشام بــن عــامر: ًوقــال يعقــوب أيــضا

 .الغاز، وهو ثقة
َوقال ابن خراش  .]ب-٦٥[كان من خيار الناس: ِ

ًفاضـال، ومـات سـنة ثـالث، ًكـان عابـدا :  وقـال،»الثقـات«وذكره ابن حبـان يف 
ِهـ، وكذا قال غري واحد، وعن أيب مسهر سنة ١٥٦ويف موضع آخر سنة  ْ  .هـ١٥٩ُ

َهشام .٨٣٦ ُّ بن حممد بن أمحد بن عيل بن التيمي، الكويف)١(ِ ُ ِّ ْ َّْ ّ َ ْ َ َ ُ. 
تاين، اهتمه احلافظ أبو عبد اهللا الصوري بالكذب  .َّعن أيب حفص الكَ

ُ بن مودود)٢(ِهشام .٨٣٧ ْ َ. 
 . عالقةعن زياد بن
ُّقال األزدي ِ ْ  .ضعيف جمهول: َ

                                                        
 ).٨/٣٣٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٠٥: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٨/٣٤٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٠٥: (»ميزان االعتدال«)٢(



 
 

٤٨٦ 
َهشام .٨٣٨ ُّ بن نجيح املخزومي)١(ِ ُْ ْ َ ِ َ. 

َّبيض له ابن أيب حاتم، وقال  .هو جمهول: سمعت أيب يقول: َ
َهشام)صد( .٨٣٩ ُّ بن هارون األنصاري املدين)٢(ِ َُ َ ُّ َْ َ. 

 .)صد(وعنه زيد بن احلباب. عن معاذ بن رفاعة بن رافع
 .علم روى عنه غريهوال أ: )٣(قال عيل بن املديني
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بن أيب هشام احلنفي)٤(هشام .٨٤٠ ِ َِ َ َ. 
ِّعن زيد العمي ار السعدي. َ ِّوعنه معمر بن بكَّ ْ ََّ. 
َهو ومعمر جمهوالن: قال أبو حاتم َْ. 

ْ بن أيب الوليد)٥(هشام)ق( .٨٤١ ِ َ. 
 اهللا ملــا تــويف القاســم بــن رســول: عــن أمــه عــن فاطمــة بنــت احلــسني عــن أبيهــا

ِدرت لبينـة القاسـم «: صىل اهللا عليه وسلم قالت خدجيـة َِ ْ َ َُ وعنـه أبـو .  احلـديث»..َّ
                                                        

 ).٨/٣٤٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٠٥: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٣٠/٢٦١: (»هتذيب الكامل«)٢(
 .»هتذيب الكامل«ن زيادات احلافظ ابن كثري عىل النقل عن ابن املديني م)٣(
: »لـــــــــسان امليـــــــــزان«و) ٤/٣٠٥: (»ميـــــــــزان االعتـــــــــدال«و) ٩/٦٩: (»اجلـــــــــرح والتعـــــــــديل«)٤(

)٨/٣٤٠.( 
 ).٣٠/٢٦٣: (»هتذيب الكامل«)٥(



 
 

٤٨٧ 
 .داود الطياليس

ْرواه ابن ماجه، عن عبد اهللا بن عمران األصبهاين، عن أيب داود به، وقد روى  ِ
َابن ماجه عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن وكيع، عن هشام بـن زيـاد، عـن أمـه، عـن  ْ َ

 .»االسرتجاع عند املصيبة«احلسني، عن أبيها يف فاطمة بنت 
وأظــن هــشام بــن أيب الوليــد هــذا هــو هــشام بــن زيــاد، وهــو أخــو : قــال شــيخنا

 .الوليد بن أيب هشام
َهشام .٨٤٢ ُّ بن الحق، أبو عثامن املدائني)١(ِ ِ َِ َ َْ ُ. 

ْعـن عاصـم األحــول كــان حيـدث عـن عاصــم، :  وعنـه أمحـد بــن حنبـل، وقـال.َ
َكتبنا عنه أحاد ْ َ يث، ورفع عن عاصم أحاديث أسندها إىل سلامن مل ترفع، وأنكر َ

ًشبابة حديثا حدثناه هشام عن نعيم بن حكيم عن أيب مريم عـن عـيل يف  َ احلـج «َ
 .أنا قد سمعت حديث هذا الشيخ، وأنكره: ُ، قال شبابة»سجدتان
 .ال جيوز االحتجاج به: ل ابن حبانوقا

 .ديثه حسان فأرجو أنه ال بأس بهوله غري ما ذكرت، وأحا:  وقال ابن عدي
َهشام)ق( .٨٤٣ ِ بـن حييـى بـن العـاص بـن هـشام بـن املغـرية بـن عبـد اهللا بـن عمـر بـن )٢(ِ ُ

زوم القريش املخزومي ُّخمَ َْ َ ُّ ُ ْ. 
عكرمة بن سلمة بن ربيعة، وابن عمه أيب بكر بن عبد الرمحن بن : روى عن

 .احلارث بن هشام، وأيب هريرة
                                                        

 ).٨/٣٤١: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٠٦: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٣٠/٢٦٤: (»هتذيب الكامل«)٢(



 
 

٤٨٨ 
 .-وفيه نظر-د بن راشد عمرو بن دينار، وحمم: وعنه

 . »الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 . بن أيب يعىل)١(هشام)عس( •

ًكنت رجال مذاء«: عن حممد بن احلنفية عن أبيه َّ ً..«. 
 .وعنه الثوري

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 عــن منــذر أيب يعــىل عــن حممــد بــن : واملحفــوظ،هــذا خطــأ: وقــال النــسائي

 .احلنفية
َهشام)٤ خ( .٨٤٤ ِسف الصنعاين بن يو)٢(ِ ْ َّ ُّ، قاضيها، أبو عبد الرمحن األبناوي ُُّ َْ َ. 

َالثوري، وابن جريج، ومعمر، ومجاعة: روى عن َ َْ ْ ُ ِّ ِْ َّ. 
راهيم بــن موســى، وإســحاق بــن راهويــه، وعبــد اهللا بــن : وعنــه مجاعــة مــنهم إبــ

حممد املسندي، وعيل بن املديني، وحممـد بـن إدريـس الـشافعي، وحييـى بـن 
ْيكن بـه بـأس، وكـان هـو أضـبط عـن ابـن جـريج مـن عبـد الـرزاق، مل : معني، وقال َُ

 .هو ثقة: وقال مرة. وأعلم بحديث الثوري منه
َّإذا حـدثكم القــايض : ُسـمعت عبـد الـرزاق يقـول: وقـال إبـراهيم بـن موسـى َ-
 . فال عليكم أن ال تكتبوا عن غريه-يعني هشام بن يوسف

                                                        
َّ، وصدره بقوله)٣٠/٢٦٥ (:»هتذيب الكامل«)١(  .وهم: َ
 ).٣٠/٢٦٥: (»هتذيب الكامل«)٢(



 
 

٤٨٩ 
ُّوقال العجيل ْ  .ثقة: ِ
ُح كتابا من اليامنيني، وقدمه عىل عبد الرزاق وحممد هو أص: وقال أبو زرعة َّ َ ً

 .بن ثور
ًوقال مرة َّ  .هو أكربهم وأحفظهم وأتقن: َ

ٌثقة، متقن: وقال أبو حاتم ٌ. 
 .»الثقات«يف ]أ-٦٦[وذكره ابن حبان 

 .هـ١٩٧مات سنة : قال أمحد بن حنبل، وحممد بن سعد
َهشام)يس( .٨٤٥ ُّ بن يوسف السلمي احلميص)١(ِ ِ ِ ِْ ُّ ُّ  .، نزيل واسطَُ

ًعبد اهللا بن برس أن أباه صنع طعاما ودعا رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : روى عن ْ ُ
ُاللهم ارمحهم واغفر هلم، وبارك هلم فيام رزقـتهم، وعـن : وسلم، فلام فرغ قال َ ْ َ َ
ًعوف بن مالك مرسال ْ ُ. 

ْسفيان بن حسني، وهشيم: وعنه َ ُ. 
 .ال أعرفه: قال ابن معني

 .»الثقات«يف وذكره ابن حبان 
ُ بــن الوضــاح بــن ســـليامن -بالبــاء املوحــدة- بــن يــونس بــن وابــل)٢(هــشام)ت( .٨٤٦ َّ َ

ُّالتيمي النهشيل، أبو القاسم الكويف اللؤلؤي َّ ُّ َ ْ َّ َّ. 

                                                        
 ).٣٠/٢٦٩: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/٢٧٠: (»هتذيب الكامل« )٢(



 
 

٤٩٠ 
َّحفص بن غياث، وابـن عيينـة، والـدراوردي، والقاسـم بـن : ، روى عن)١(شيخ

 .مالك، وعدة
اهللا بن حممد بن ناجيـة، وحممـد أبو بكر بن أيب داود، وعبد : وعنه مجاعة منهم

 .بن عبد اهللا بن سليامن احلرضمي، وأبو حاتم الرازي، ويعقوب بن سفيان
 .ثقة: قال النسائي

 .ُيغرب:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّوقال احلرضمي ِكان صدوقا، وكان ال خيضب: َْ ْ َ ًوقال مرة. ً َّ  .ثقة: َ

 .هـ٢٥٢تويف سنة 
 :وهلم

َهشام .٨٤٧  .ُّونس الصنعاين بن ي)٢(ِ
ِّعن إبراهيم بن حممد بن فراس عن وهب بن منبه َ ُ َ  .وعنه إبراهيم بن موسى الرازي. ِ

                                                        
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)١(
 ).٩/٧٢: (»اجلرح والتعديل «)٢(



 
 
 
 

٤٨٧ 
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 ٥ 
ُّختياينِّ الس)١(هشام .٨٤٨ َ ِ ْ. 

هو : قال أبو حاتم الرازي. وعنه موسى بن إسامعيل. عن جرير بن أيب جرير
 .وشيخه جمهوالن

 . املرهبي)٢(هشام .٨٤٩
 .جمهول: قال أبو حاتم. وعنه مسعر. عن احلسن البرصي قوله

ْهشيم)ع( .٨٥٠ َ ُّ بن بشري بن القاسـم بـن دينـار الـسلمي، أ)٣(ُ َُّ ِ : بـو معاويـة بـن أيب خـازم، وقيـلَ
ُّأبو معاوية بن بشري بن أيب خازم، الواسطي، قيل ُّإنه بخاري األصل: َُ ُ َّ. 

أبيــه، وإســامعيل بــن أيب خالــد، وأيــوب، وجعفــر بــن أيب وحــشية، : روى عــن
ْومحيد الطويل، واألعمش، وسليامن التيمي، وشعبة، وعبد العزيز بن صهيب،  َ ُ ِّْ َّ

َوعبد امللك بن عم ْري، وعوف، وجمالد، وحممد بن إسحاق، وحييى بن سـعيد ُ
 .ُّاألنصاري، وأيب الزبري املكي

ْابنــه ســعيد، واحلــسن بــن عرفــة، وأبــو خيثمــة، وســعيد بــن : وعنــه خلــق مــنهم َ
ْ، ومـــسدد، ونعـــيم بـــن -وهـــو أكـــرب منـــه-ســـليامن، وســـعيد بـــن منـــصور، والثـــوري َ ُ

َّمحــاد، وحييـــى بـــن معــني، وحييـــى بـــن حييــى، ويزيـــد  بـــن هــارون، ويعقـــوب بـــن َ
 .كان عنده عرشون ألف حديث: َإبراهيم الدورقي، وقال

                                                        
 ).٩/٧٢: (»اجلرح والتعديل «)١(
 ).٩/٧٢: (»اجلرح والتعديل «)٢(
 ).٣٠/٢٧٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٦ 
َكــان أبــوه يعمــل الــصحناءة والكــواميخ: وقــال إبــراهيم بــن إســحاق احلــريب ْ ِّ)١( ،

وطلب هشيم احلديث وهو صغري فكـان أبـوه يمنعـه وهـو يـأبى عليـه، وكـان يلـزم 
 مرضة فجاء القايض جملس القايض أيب شيبة ويناظره يف الفقه، فمرض هشيم

ك جــاء القــايض لعيادتــه فجــاء ويف يــده َك ابنــِأدر: وأصــحابه يعودونــه فقيــل ألبيــه
ُيا بني ما كنت أأمل هذا، جاء القايض إىل منزيل : الصحناءة فلام خرج قال البنه ِّ ُ
 .قد كنت أمنعك، فأما اليوم فال

خ، وكـان ًكان طباخا للحجاج ثم صار يعمـل الـصحناءة والكـوامي: وقال غريه
 .قد اشرتك هو ووالد شعبة يف بناء قرص احلجاج بواسط

َّوقال أبو عبيدة احلداد ْقـدم علينـا هـشيم البـرصة، فقلنـا لـشعبة: َ َ ُ َ ِ َقـدم صـديقك : َ ِ َ
ْهشيم، نكتب عنه؟ فقال َ ِّإن حدثكم عن ابن عباس وابن عمـر فـصدقوه، فأتينـاه : ُ ََّ ََ ْ

 .أكثر أبو معاوية:  بوجهه وقالفحدثنا برقائق مغرية، فأخربنا شعبة فأعرض
ّوهـل بـالعراق أحـد حيـسن احلـديث إال ذاك الواسـطي؟ : وقال مالك بن أنس

 .ًيعني هشيام
ِّما رأيت يف املحدثني أنبل منه: وقال محاد بن زيد َ ُ. 

بلغنــي عنــك حــديث حــسن قــد نــسيته، فقــال يف أي : ًوقــال لــه ابــن مهــدي يومــا
أنـا احلجـاج، عـن عطـاء، عـن ابـن : ا أحـدثكأنـ: فقـال: يف التفـسري: باب هو؟ قال

ـا آخـر ﴿عباس يف قولـه  َثم أنـشأناه خلق ََّ ًَ ْ ُُ َ ْ َ َ﴾] نفخنـا فيـه : قـال]ب-٦٦
 .هو واهللا بعينه: فقال ابن مهدي. ُّالروح

                                                        
مــا يؤتــدم بـه، أو املخلــالت املــشهية، ومهــا : إدام يتخــذ مــن الـسمك، والكــامخ:  الـصحناءة)١(

 ).٤ رقم ٣٠/٢٧٨: (»هتذيب الكامل«حاشية . َّمن املعرب



 ٧ 
ى يف َكــان أحفــظ للحــديث مـــن الثــوري، وكــان يقـــو: ًوقــال ابــن مهــدي أيـــضا
 .ى عليه الثوريَاحلديث عىل ماال يقو

َّوقال أيضا هو وحييى القط  .عبةُصني من الثوري وشُكان أثبت يف ح: انً
صني وأعلـم النـاس بحـديث منـصور ُكان أثبت النـاس يف حـ: وقال ابن مهدي

َّبن زاذان، ويونس وسيار َ. 
ًليس أحد أصح حديثا عن حصني منه: وقال أمحد ُّ. 

ْوقال عيل بن حجر ٌسبق الناس هشيم يف أيب برش: ُ ْ ََ ُ. 
ُمن غري الدهر حفظه فلم يغري حفظ هشيم:  ابن املباركوقال َ َ ِّْ ُ ََّ َُ ِ. 

َّوقال حممد بن عبد اهللا بن عامر ُمل نعد عليه خطأ: َ َ. 
ُّوقال العجيل ْ ِّهشيم واسطي ثقة، وكان يدلس: ِ َ ُ ٌّ َ ُ. 

َســـئل أيب عـــن هـــشيم ويزيـــد بـــن هـــارون، فقـــال: وقـــال ابـــن أيب حـــاتم ِ هـــشيم : ُ
 .أحفظهام

 .هشيم أحفظ:  عن جرير وهشيم فقالوسئل أبو زرعة
ًكان ثقة، كثري احلديث، ثبتا، يـدلس كثـريا، فـام قـال يف : وقال حممد بن سعد ًِّ َ ُ

 . فليس بيشء»أخربنا«:  فهو حجة، وما مل يقل»أخربنا«: حديثه
ُّوقال اجلوزجاين َ ْ هشيم ما شئت مـن رجـل غـري أنـه كـان يـروي عـن قـوم مل : )١(ُ

                                                        
، والنقــل عــن )دار الكتــب.  ط٧/٩١: (»امليـزان«و ) ٣/١٣٥: (»اجلــرح والتعــديل«:  انظـر)١(

، وممــا فـات احلـافظ ابــن »هتـذيب الكـامل«اجلوزجـاين مـن زيـادات احلــافظ ابـن كثـري عــىل 
 .حجر أن يستدركه يف هتذيبه



 ٨ 
 .مُهَقْلَي

وهشيم رجل مشهور وقد كتب عنه األئمة وهو يف نفسه ال : )١(يوقال ابن عد
َنسب إىل التدليس، وله أصناف وأحاديث حسان وغرائبُبأس به، إال أنه ي ِ. 

ُّوقال إبراهيم احلريب ْ َّكان حفا: َ ْظ احلديث أربعة، كان هشيم شـيخُ َ هم، وكـان ُ
ًحيفظ هذه األحاديث املقطوعة حفظا عجيبا، وكان حيدث عىل امل  .عنىً

 .ما رأيت أحفظ منه إال الثوري إن شاء اهللا: وقال يزيد بن هارون
 له إال ًلزمته أربع أو مخس سنني فام سألته عن يشء هيبة: وقال اإلمام أمحد

ِّ بــني احلــديث،َّمـرتني، وكــان كثــري التــسبيح  هبــا ُّدُمــَ يقـول بــني ذلــك ال إلــه إال اهللا ي،َ
 .هَصوت

مكــث هــشيم : مــن ســمع عمــرو بــن عــون يقــولحــدثني : وقــال ابــن أيب الــدنيا
 .ُيصيل الفجر بوضوء العشاء اآلخرة قبل موته عرشين سنة

ًما رأيت أحدا أكثر ذكرا هللا عز وجل منه: وقال احلسني بن احلسن املروزي ًَ. 
َولد سنة أربع ومائة، ومات سنة : ُ وغري واحدقال اإلمام أمحد ِ  .هـ١٨٣ُ

 :ومن األوهام
ْهشيم • َ ِعتمرُ بن امل)٢(ُ َ ْ. 

ْاهلجيمــي: عــن َ عبــد امللــك بــن احلــسن األحــول، كــذا وقــع يف بعــض : وعنــه. ُ
                                                        

هتــذيب «والنقــل عــن ابــن عــدي مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل ) ٧/١٣٥: (»الكامــل «)١(
 .»لالكام

 ).٣٠/٢٨٩: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٩ 
 .َّ للنسائي، ويف أكثر النسخ سهم بن املعتمر، وهو الصواب»ِّالزينة«نسخ كتاب 

َّهصان)ق يس( .٨٥١ ِ بن كاهن، ويقال)١(ِ ُّابن كاهل العدوي: َ ََ. 
َعبد الرمحن بن سمرة، وأيب موسى، وعائشة: روى عن ُ َ. 
 ).ق يس(األسود بن عبد الرمحن، ومحيد بن هالل: هوعن

َّذكره ابن حبان يف   .»الثقات«ِ
 .جمهول: )٢(وقال عيل بن املديني

ْهقـل)٤ م( .٨٥٢ َ بـن زيـاد بـن عبيـد اهللا، ويقـال)٣(ِ ُّابـن عبيـد، السكـسكي، مـوالهم، أبـو عبـد : ُ َ َِّ ْ
ِّاهللا الدمشقي، كاتب األوزاعي َُّ ٌ، سكن بريوت، وهقل لقب، واِّ ْ سمه حممـد، ِ

 .عبد اهللا: وقيل
َّجرير بن عثامن، واألوزاعي، وهشام بن حسان، وعدة: روى عن ِ َّ َ ْ ُ. 

ِابنـــه حممـــد، وبقيــة، واحلكـــم بـــن موســى، وأبـــو مـــسهر، : وعنــه مجاعـــة مــنهم ْ ُ َّ
َّوعيل بن حجر، والليث  ْ َّ، ومروان الطاطري، وهشام بن عامر-وهو أكرب منه-ُ َ ُّ َ َّ. 

 .ث األوزاعي عن أوثق منهال يكتب حدي: قال أمحد
ًوقال مرة َّ  .كان أبو مسهر يرضاه: َ

                                                        
 ).٣٠/٢٩٠: (»هتذيب الكامل« )١(
: ، وانظـــر»هتـــذيب الكـــامل« النقـــل عـــن ابـــن املـــديني مـــن زيـــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري عـــىل )٢(

 ).١١/٥٦: (»هتذيب التهذيب«
 ).٣٠/٢٩٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ١٠ 
َّهو املقدم: قال أبو مسهر: وقال أبو زرعة الدمشقي َ ُ. 

ــــت يف : ســــمعت أبــــا مــــسهر يقــــول: وقــــال ابــــن معــــني مــــا كــــان هاهنــــا أحــــد أثب
 .األوزاعي منه

ًوقال مرة]. أ-٦٧[هو ثقة صدوق: ًوقال ابن معني أيضا َّ  . منهما كان بالشام أوثق: َ
ْ ثنا هقل بن زياد وهو ثقة مـن الثقـات، :ثنا أبو صالح: سفيانوقال يعقوب بن  ِ

 .وهو أعىل أصحاب األوزاعي
 .كان أعلم الناس باألوزاعي وبمجلسه: وقال مروان بن حممد

ُّوقال العجيل وأبو زرعة الرازي والنسائي ََّّ ُّ ُْ ُّ  .ثقة: ِ
 .ُصالح احلديث: وقال أبو حاتم
َّوذكره ابن حب  .»الثقات«ان يف ِ
ًكان حافظا متقنا مات سنة : قال أبو مسهر  .ببريوت: هـ، قال ابن يونس١٧٩ً

ْهلب)ق ت د( .٨٥٣  .ٌّ ُّ، صحايبَّ الطائي)١(ُ
يزيــد بــن عــدي بــن قنافــة بــن عــدي بــن عبــد شــمس بــن عــدي بــن : اســمه: يقــال

َأخزم بن أيب أخزم بن ربيعة بن جرول بن تعل بن عمرو بن الغوث بن طئ َُ ْ َ ْ َ. 
 .وعنه قبيصة.روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 .ملقام تقدم: ، ويقال بن التلب)٢(هلقام •

                                                        
 ).٣٠/٢٩٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 .)٣٠/٢٩٦: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ١١ 
َّمهام)ع( .٨٥٤ ُّ بن احلارث النخعي الكويف)١(َ ُ ُّ ِ َ َّ. 
ــــر: عــــن ــــن مــــسعود، وعــــدي، )س دت م خ(، وحذيفــــة)ق س ت م خ(جري ِ، واب َ

َوعامر، وعمر، ومقداد، وأيب مسعود، وعائشة ْ ِ َّ َ. 
ْخعي، وسليامن بن يسار، ووبرة بن عبد الرمحنَّإبراهيم الن: وعنه َ ََ ُّ. 

 .ثقة: قال ابن معني
َّوذكره أبو احلسن املدائني يف عباد الكوفة ُ. 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ٦٥مات سنة : وقال
َّمهـام)ع( .٨٥٥ ُّ بـن منبـه بــن كامـل بـن ســيج الـيامين، أبـو عقبــة الـصنعاين)٢(َ ُّ َ َُ َّ ِّْ ُّاألبنـاوي، أخــو  َِ

ْهب ومعقل وغيالنَو ََ ِ ْ ْ. 
، وأيب )س د م(عبد اهللا بن الزبري، وابن عباس، وابن عمر، ومعاوية: روى عن

 ).ع(هريرة
ِ، وابـــن أخيــــه عقيــــل بـــن معقــــل، وعــــيل بــــن )س دت م خ(أخــــوه وهــــب: وعنـــه ِْ َ َ

َاحلسن بن أتش، ومعمر بن راشد َْ. 
 .ثقة: قال ابن معني

َّوذكره ابن حبان يف   .»الثقات«ِ

                                                        
 ).٣٠/٢٩٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/٢٩٨: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ١٢ 
َإن معمر أدركه وقد كـرب ووقـع حاجبـاه عـىل عينيـه، : د يف صحيفتهوقال أمح َْ

َ فقرأ عليه مهـام حتـى إذا مـل أخـذ معمـر فقـرأ عليـه البـاقي، )١(وأدرك أيام السودان َ َ َّْ َّ َ
 .وعبد الرزاق مل يكن يعرف ما قرئ عليه مما قرأ هو

ًروى عنــه أخــوه وهــب، وكــان رجــال يغــزو، وكــان يــشرت: ًوقــال أمحــد أيــضا ْ ي َ
الكتـب ألخيــه وهـب، فجــالس أبـا هريــرة باملدينــة فـسمع منــه أحاديـث، وكــان قــد 
ٍأدرك املــسودة وســقط حاجبــاه، وهــي نحــو أربعــني ومائــة حــديث بإســناد واحــد،  ِّ َ ُ

تب ففيها أشياء ليست يف األحاديث ُولكنها مقطعة يف الكُ َّ َ ُ َّ. 
نة ثنتـني سـ: مـات سـنة إحـدى وثالثـني ومائـة، وقـال غـريه: قال حممد بن سعد

 .وثالثني
َّمهام)ت( .٨٥٦ ُّ بن نافع احلمريي)٢(َ َ ْ ِ ُّموالهم، اليامين الصنعاين، والد عبـد الـرزاق وعبـد  َ ُّ ََ َّْ َ

 .الوهاب
 .عكرمة موىل ابن عباس، ومجاعة: روى عن
َّحج أيب أكثر من ستني حجة: ابنه عبد الرزاق فقط، وقال: وعنه َّ َِ. 

 .ثقة: وقال ابن معني
 .»الثقات« وذكره ابن حبان يف

                                                        
ًأي العباسـيني الـذين اختـذوا الـسواد شـعارا لثـورهتم سـنة :  أيـام الـسودان واملـسودة)١( هــ، ١٣٢َّ

 ).٣ رقم ٣٠/٢٩٩: (»هتذيب الكامل«حاشية . وقبيلها
 ).٣٠/٣٠٠: (»هتذيب الكامل «)٢(



 ١٣ 
 .تقدم حديثه يف ترمجة مينا أيب بن مينا. ٍحديثه غري حمفوظ: )١(وقال العقييل

َّمهام)ع( .٨٥٧ ِّ بن حييى بن دينار العوذي مـوالهم، املحلمـي، أبـو عبـد اهللا، ويقـال)٢(َ َ ْ َُ أبـو : ِ
ُّبكر البرصي َْ. 

إســـحاق بـــن عبـــد اهللا بـــن أيب طلحـــة، وأنـــس بـــن ســـريين، وثابـــت : روى عـــن
ِّالبناين ْ، واحلسن البرصي، وزيد بن أسلم، وابن جريج، وعطاء، وقتادة، وحممد ُ ُ ِّ ََ ْ

 .بن جحادة، ونافع، وهشام بن عروة، وحييى بن أيب كثري، ومجاعة
ُّابن علية، وبرش بن عمر، والثوري : وعنه خلق منهم ََّّ ُ ، وأبـو -وهو من أقرانه-َُ

أبـــو نعـــيم، ومـــسلم بـــن داود الطيالـــيس، وابـــن املبـــارك، وابـــن مهـــدي، وعفـــان، و
 .إبراهيم، ووكيع، ويزيد بن هارون

، ]ب-٦٧[كان حييـى بـن سـعيد يعـرتض عليـه يف كثـري مـن حديثـه: قال عفان
ًفلــام قــدم معــاذ بــن هــشام نظرنــا يف كتبــه فوجــدناه يوافــق مهامــا يف كثــري ممــا كــان  َِ

ُحييى ينكره، فكف حييى بعد عنه َّ. 
ًكان مهام قويا يف احلديث: ون يقولسمعت يزيد بن هار: وقال أمحد بن سنان َّ َ. 

ِّهـو عنـدي يف الـصدق : كـان عبـد الـرمحن يرضـاه، سـمعته يقـول: وقال أمحد
ُمثل ابـن أيب عروبـة ًوقـال مـرة. َ َّ ثقـة، وهـو : وقـال مـرة. ًكـان ثبتـا يف كـل املـشايخ: َ

 .أثبت من أبان يف حييى بن أيب كثري
نه، ويـروي عـن أبـان بـن يزيـد كان حييى بن سعيد ال يروي ع: وقال ابن معني

                                                        
 .»هتذيب الكامل« عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ، والنقل)٤/٣٧٦: (»الضعفاء«)١(
 ).٣٠/٣٠٢: (»هتذيب الكامل«)٢(



 ١٤ 
َّالعطار، وكان مهام أفضل عندنا من أبان َ. 

ًوقــــال مــــرة َّ ــــن ســــلمة، : َ ــــادة أحــــب إيل مــــن محــــاد ب َّثقــــة، صــــالح، وهــــو يف قت َ َّ ُّ ٌ ٌ
َوبعده أبو عوانة، ثم أبان، ثم محاد بن سلمة: ًوأحسنهم حديثا عن قتادة، قال َ َّ َ. 

ان هـشام أرواهـم عنـه، وسـعيد ك: وقال عيل بن املديني وذكر أصحاب قتادة
ومل يكن مهام : من أعلمهم به، وشعبة أعلمهم بام سمع قتادة وما مل يسمع، قال

عندي بدون القوم يف قتادة، ومل يكن ليحيى فيه رأي، وكان عبد الرمحن حسن 
 .الرأي فيه

ُّوقال حممد بن عبد اهللا بن عـامر املوصـيل ْ َ َّ : سـمعت حييـى بـن سـعيد يقـول: َ
َأال تع َّمـن فاتـه شـعبة سـمع مـن مهـام، وكـان حييـى بـن : جب من ابن مهدي يقـولَ َ

 .ًسعيد ال يعبأ بجامعة، فذكر منهم مهاما
 .كان حييى ال يستمرئ به: وقال أمحد
ِّكان حييى قد شهد يف حداثته شهادة فلم يعدله فتكلم فيه حييى : وقال أمحد َ ُ

 .هلذا، رواه ابن عدي
َّوقال الفالس ِّحيدث عنه وكان عبد الرمحن حيدث عنهكان حييى ال : َ ُِّ َُ. 

َوســمعت إبــراهيم بــن عرعــرة قــال ليحيــى: قــال : ثنــا مهــام فقــال لــه: ثنــا عفــان: َْ
 .اسكت وحيك
َّابن أيب عروبة، وهشام،وشعبة، ومهام:واألثبات من أصحاب قتادة:قال الفالس َ. 

ْمهام ثبت يف قتادة: وقال ابن املبارك َ. 
ْوقال يزيد بن زريع َ ُ مهام حفظه ردئ، وكتابه صالح:ُ ْ ِ. 
 .كان ثقة، ربام غلط يف احلديث: وقال حممد بن سعد



 ١٥ 
َمهام أحب إيل من أبـان مـا حـدث مـن كتابـه، وإذا حـدث مـن : وقال أبو حاتم َّ ُّ

َحفظه فهام متقاربان يف احلفظ والغلط َ. 
ــضا َّهــو ثقــة صــدوق، يف حفظــه يشء، وهــو يف قتــادة أحــب إيل مــن : ًوقــال أي ُّ ٌ

 .ان، ومن محاد بن سلمةأب
َّوقال عفان عن مهام َ َّ َإذا رأيتم يف حديثي حلنا فق: َ َ ً ْموه فإن قتادة كان ال يلحنِّوَْ َ ُ. 

َّوذكره ابن حبان يف   .»الثقات«ِ
ُومهـــام أشـــهر وأصــدق مـــن أن يـــذكر لـــه حـــديث، وأحاديثـــه : وقــال ابـــن عـــدي َّ َ

َّمستقيمة عن قتادة، وهو مقدم يف حييى بن أيب كثري َ ُ. 
 .هـ١٦٥مات سنة ثالث، أو أربع، أو 

َّهناد .٨٥٨ َ بن إبراهيم، أبو املظفر النسفي)١(َ َّ. 
َ، وعـــن أيب عبـــد الـــرمحن الـــسلمي، وأيب عمـــر »تارخيـــه«ُغنجـــار : روى عـــن ُّ

 .اهلاشمي، ومجاعة
 .َالقايض أبو بكر األنصاري، وأبو البدر الكرخي: َّوآخر من حدث عنه

ًخلــروج إىل نيــسابور دفــع إيل كتابــا فيــه ملــا أردت ا: قــال اخلطيــب البغــدادي َّ
ردي روى عنه عن النجاد واخلالـدي َّأحاديث عن شيخ له يقال له ابن الكُ  فلـام )٢(َ

ــردي أنكــر أن يكــون يعــرف النجــاد واخلالــدي إنــام : ، وقــال)٣(اجتمعــت بــابن الكُ
 .مات بعد اخلمسني وأربعامئة. حدثني عبد امللك بن بكران النهرواين عنهام

                                                        
 ).٨/٣٤٥: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣١٠: (»ميزان االعتدال «)١(
ْاخللدي:  كذا يف األصل، ويف املصدر)٢( ُ. 
ْاخللدي:  كذا يف األصل، ويف املصدر)٣( ُ. 



 ١٦ 
َّهناد)٤ م عخ( .٨٥٩ َ بن الرسي بن مصعب بـن أيب بكـر بـن شـرب بـن صـعفوق بـن عمـرو )١(َ ْ َ ْ َِّ َّ

ـــرسي  ّبـــن زرارة بـــن عـــدس بـــن زيـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن دارم التميمـــي الـــدارمي، أبـــو ال ِ َّ ُّ َُّّ َّ َ ُِ
 .ُالكويف

َحاتم بن إسـامعيل، وابـن عيينـة، ورشيـك، وابـن املبـارك، : ، روى عن)٢(شيخ ُ
 ].أ-٦٨[ٍوهشيم، ووكيع، وخلق
ُّبقي بن خملد، وابن أيب الدنيا، وعبدان، وأبو حاتم، وأبو زرعة: وعنه مجاعة منهم َ ْ َ ُّ ِ َ. 

 .َّعليكم هبناد: قال أمحد
 .صدوق: وقال أبو حاتم
ًما رأيت وكيعا يعظم أحدا تعظيمـه هلنـاد، : سمعت قتيبة يقول: وقال أبو داود ِّ ًَ ُ
 .ثم يسأله عن األهل
َّذكره ابن حبان يف و. ثقة: وقال النسائي  .»ِّالثقات«ِ

 .هـ٢٤٣تويف عن إحدى وتسعني، وذلك سنة 
 :وهلم

َّهنــاد .٨٦٠ ــرسي التميمــي، أبــو الــرسي الكــويف)٣(َ ُّ بــن الــرسي بــن حييــى بــن ال ُ ِ َِّ ُّ َّ َِّ َّ ُ، وهــو ابــن ّ
ًابن أخي املذكور آنفا ِ. 

ِّأبيه، وأيب سعيد األشج: يروي عن َ. 
                                                        

 ).٣٠/٣١١: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل« شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل : قوله)٢(
 ).٣٠/٣١٣: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ١٧ 
ِمـد بـن الـرسي احلـافظ املعـروف بـابن ابن أخيـه أبـو بكـر أمحـد بـن حم: وعنه َّ

ٌأيب دارم، وعدة َّ ِ. 
ُّذكره احلافظ أبو احلسن حممد بن أمحد بن محاد بن سفيان الكُويف فيمن مات  َّ َ

ًكان ثقة عرسا يف احلديث، كتبت عنه فلم أحرض جنازته: هـ، وقال٣٣١سنة  ِ َ. 
 .ً متييزاَرِكُذ
ْهند)م( .٨٦١ َّ، واسمه النبَ بن أيب هالة)١(ِ ُبـالعكس زرارة بـن : ُاش بن زرارة، ويقالَّ

َالنباش بن وقدان بن حبيب بن سالمة بن عـدي بـن حـزورة بـن أسـيد بـن  َُ َ َ َ َ َّْ َِ ْ َّ
َعمرو بن متيم التيميمي األسدي ُّ َْ َ. 

ًوأمــه خدجيـــة بنـــت خويلـــد زوج النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم، وكـــان وصـــافا  َّ َ ُ ُّ ُ
ْحللية رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم،  . وحديثه يف الشامئلِ

احلسن واحلسني، وعبد اهللا بن : ابنه هند بن هند، وابنا أخته فاطمة: روى عنه
 .عباس، ويف إسناد حديثه اختالف

ًأخشى أن يكون حديثه موضوعا: ي عن أيب داودِّرُوقال أبو عبيد اآلج ُ. 
َّكان فصيحا، بليغا، وصف النبي صىل اهللا عليه وسلم فأح: وقال أبو عمر ً سن ً

 .ا فيه من البالغةَوأتقن، وقد رشح أبو عبيد وابن قتيبة حديثه مل
ار َقال الزبري بن بكَّ َقتل مع عيل يوم اجلمل: ُّ َ َ ِ ُ. 

                                                        
 ).٣٠/٣١٥: (»هتذيب الكامل« )١(



 ١٨ 
ْهنيــد)س د( .٨٦٢ َ ُّ بــن خالــد اخلزاعــي، ويقــال)١(ُ َ ُّالنخعــي: ُ ِ َ ــت أمــه حتــت َّ ُّ، وكان ُ

 .عمر بن اخلطاب
ِّ، وعـن أمـه)س(، وعائـشة)س(عـيل، وحفـصة: روى عن عـن : ، وقيـل)د س(ُ

 .امرأته عن بعض أزواج النبي صىل اهللا عليه وسلم
ْإسحاق بن سويد : وعنه َ ٍعىل خالف فيه، وثابت بن سعيد، واحلسن بن )س(ُ

ُّالصباح، واحلسن بن عبيد اهللا النخعي، وعدي بن ثابت، وأبو إسحاق السبيعي َِّ ِ َِ َُ َّ َ َّ َّ. 
َّذكره ابن حبان يف   .»الثقات«ُِ

ُّهني) د ق( .٨٦٣ َ ُّ بن نويرة الضبي الكويف)٢(ُ ُ ُُّ ِّْ ََّ. 
ْعن علقمة عن ابن مسعود أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال إن أعف «: َ

ُالناس قتلة أهل اإليامن َْ َ ً ْ ِ. 
ُّإبــراهيم النخعــي، وأبــو جبــري رجــل كــان عابــدا قتلــه شــبيب اخلــارجي، : وعنــه ًُّ ٌ ُ َ َّ

 .ِّفأرسل إيل أهله بالدية فأبوا أن يقبلوها
َّكان من العباد: ال أبو داودوق ُ. 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّهني .٨٦٤ َ َ موىل عمر بن اخلطاب، وعامله عيل احلمى)٣(ُ ِ ُِ. 

: وروى عن. ُعمر، وعمرو بن العاص، ومعاوية، وشهد معه صفني: روى عن
                                                        

 ).٣٠/٣١٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/٣١٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٠/٣١٩: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ١٩ 
 .ًأيب بكر الصديق أيضا

إن : يــلابنــه عمــري، وأبــو جعفــر حممــد بــن عــيل بــن احلــسني البــاقر، وق: وعنــه
الـذي يـروي عنـه أبــو جعفـر عـن عمــرو بـن العـاص مـوىل آخــر لعمـرو بـن العــاص 

 .فاهللا أعلم
ٌلــه ذكــر يف  ْ أن عمــر «:  مــن طريــق زيــد بــن أســلم عــن أبيــه»صــحيح البخــاري«ِ

َاستعمل موىل له عىل احلمى ِ«. 
ُّ بن عبد اهللا بن سعد العبدي العرصي)١(ُهود)ت بخ( .٨٦٥ َ ُّ ْ َ َْ َ. 

ْجــابر العبــدي، عــن جــده ألمــه مزيــدة بــن   وعــن رجــل مــن عبــد )٢(]ولــه صــحبة[َ
ًمعبد بن وهب، صحايب أيضا: القيس يقال له ْ َ َ ْ َ. 

ْطالب بن حجري: وعنه َ ُ. 
 . بن عطاء)٣(ُهود .٨٦٦

 .عن أنس بن مالك
َّمنكر الرواية عىل قلتها: قال ابن حبان ِ. 

َهوذة)ق( .٨٦٧ ْ َ بـن أيب بكـرة ا)٥(َ بن خليفة بن عبد الـرمحن بـن عبـد اهللا)٤(َ ْ ُّلثقفـي البكـراوي، َ َْ ُّ ِ َّ
ُّأبو األشهب البرصي األصم، سكن بغداد  ].ب-٦٨[َْ

ِّســـليامن التيمـــي، وابـــن جـــريج، وعـــوف األعـــرايب، وأيب حنيفـــة، : روى عـــن َُّ َ
                                                        

 ).٣٠/٣١٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 . األنسب للسياقوهو:  زيادة من املصدر)٢(
 ).٨/٣٤٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣١٠: (»ميزان االعتدال «)٣(
 ).٣٠/٣٢٠: (»هتذيب الكامل« )٤(
 ..هوذة بن خليفة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن:  كذا، وهو قلب، صوابه)٥(



 ٢٠ 
َوهشام بن حسان، ويونس بن عبيد، وغريهم ُ. 

ابنــه عبــد امللــك، وأمحــد بــن حنبــل، وعبــاس الــدوري، : وعنــه مجاعــة مــنهم
ُّشيبة، وأخوه عـثامن، وأبـو زرعـة الدمـشقي، وحممـد بـن سـعد، وأبو بكر بن أيب  ِّْ َ ُ ُْ
إىل : إىل مـن ختتلـف ببغـداد؟ قلــت: قـال يل أمحـد بــن حنبـل: وأبـو حـاتم، وقـال

َّهوذة، وعفان، فسكت كالرايض بذلك، وقـال األثـرم ََ ْ سـمعت أبـا عبـد اهللا يقـول : َ
ِيف ضبطه ْ ٍيف شوال سنة أربع عرشة ًأرجو أن يكون صدوقا إن شاء اهللا، قال هذا : َ

 .ٌومائتني، وهوذة يومئذ حي
ٌهوذة عن عوف ضعيف: وقال ابن معني ْ َْ َ. 

ًوقال مرة َّ َمل؟ قال: مل يكن باملحمود، قيل له: َ ٌمل يأت أحد هبـذه األحاديـث : ِ
ًكام جاء هبا، وكان أطروشا أيضا ً. 

 .صدوق: وقال أبو حاتم
ُّوقال النسائي  .ليس به بأس: َّ
 .»الثقات« حبان يف وذكره ابن

 .هـ٢١٦ وقيل ١٥مات ببغداد سنة 
ْهوذة)أ( .٨٦٨ ْ بن قيس بن طلق بن عيل احلنفي)١(َ َ. 

 .عن أبيه عن جده
َابنه الرسي، ومالزم بن عمرو: وعنه ُ َُّّ ِ. 

 .وثقه ابن حبان
                                                        

 ).٢/٣٣٣: (»تعجيل املنفعة«و ) ٣/٨١٧: (»التذكرة«و ) ١/٤٤٩: (»اإلكامل «)١(



 ٢١ 
َهوذة .٨٦٩ ْ ُّ بن قيس بن عبادة األنصاري)١(َ َ ُ ْ َ. 

ْروى حديثــه عبــد الــرمحن بــن الــنعامن بــن معبــد بــن هــو َ ُ ِّذة عــن أبيــه عــن جــده، َ َ
 .وهو حديث منكر

 .، هو هالل بن عيل بن أسامة، يأيت بن أسامة)٢(ِهالل •
ُّ بــن بــرش بــن حمبــوب بــن هــالل بــن ذكــوان املــزين، أبــو احلـــسن )٣(ِهــالل)س د ر( .٨٧٠ ِ َ ُْ َ َ ِ ْ َ ْ ِ

ْالبرصي األحدب ُّ ََ  .ُ، إمام مسجد يونس بن عبيدْ
َّمحاد بن زيد، ومحاد بن مـ: ، روى عن)٤(شيخ سعدة، وأيب عاصـم، وابـن أيب َ

ٍعدي، وعدة َِّ. 
ْابن أيب عاصم، وأبو عروبة، وعبدان، وابن خزيمة: وعنه مجاعة منهم َ. 

ُّقال النسائي  .ثقة: َّ
َّوذكره ابن حبان يف   .ٌمتقن للحديث:  وقال،»الثقات«ِ
 .هـ٢٤٦مات سنة : قال ابن أيب عاصم

ْ بن جبري، ويقال)٥(ِهالل)ق( .٨٧١ َ َابن جرب، ب: ُ ْ ُّرصيَ ْ. 
ْمن أصاب من يشء فليلزمه« :أنس حديث: عن َ ٍ«. 

                                                        
: »اإلكـامل«فهو من رجال أمحد، وترمجتـه يف ) أ( يف النسخة وحقه أن يرمز له  مل يرمز له)١(

 ).٢/٣٣٣: (»التعجيل«و ) ٣/١٨١٧: (»التذكرة«و ) ١/٤٤٩(
 ).٣٠/٣٢٥: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٠/٣٢٥: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٤(
 ).٣٠/٣٢٧: (»لكاملهتذيب ا« )٥(



 ٢٢ 
ُّفروة بن قيس، وحممد بن محران القييس: وعنه ْ َ َْ ُ ْ. 

َّذكره ابن حبان يف   .روى عن أنس إن كان سمع منه: ، وقال»الثقات«ِ
 :وهلم

ْ بن جبري، كويف)١(ِهالل .٨٧٢ َ ُ. 
ْبشري بن أيب مسعود، وسعيد بن جبري: عن َ ُ َ. 
َمسعر: وعنه ْ ِ. 
 .ال أعرفه: ل أبو حاتمقا

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ْ بن اجلهم)٢(ِهالل .٨٧٣ َ. 

 .وعنه عمرو بن يونس. عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة
 .ُليس بمشهور، وحديثه ليس بموضوع: قال أبو حاتم

ُّ بن حق، أبو حييى البرصي)٣(ِهالل)يس( .٨٧٤ َْ ِّ ِ. 
ِّداود بن أيب هند، وسعيد اجلريري،: عن ْ َ ُ ْ  .َّ وسليامن التيميِ
إبـــراهيم بـــن احلـــسن بـــن نجـــيح، وعبـــد العزيـــز بـــن موســـى الالحـــوين، : وعنـــه

َوحممد بن عبد اهللا األنصاري، ومعتمر بن سليامن  ُ  .-وهو من أقرانه-ُّ

                                                        
 ).٣٠/٣٢٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٣٤٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣١٢: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٣٠/٣٢٨: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٢٣ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ْ بن أيب محيد)١(هالل)يس( .٨٧٥ َ ْابـن محيـد، ويقـال: ويقال، )٢(ُ َ  ابـن: ابـن عبـد اهللا، ويقـال: ُ
ْمقالص، اجلهني موالهم، أبو عمرو، ويقـال َُّ َ ُ ْ ُّأبـو اجلهـم الكـويف : أبـو أميـة، ويقـال: ِ ُ ْ َ

َّالصرييف اجلهبذ، املعروف بالوزان ُّ ْ َّ. 
يم، وعبد الـرمحن بـن أيب لـيىل، وعـروة بـن الـزبري، : روى عن ُعبد اهللا بن عكَ ُْ

 .وأيب برش
ِإرسائيل، وابن عيينة، ورشيك، وشعبة، وم: وعنه ْ َ  .ْسعر، وأبو عوانةُ

 .ثقة: قال ابن معني والنسائي
 .ال بأس به: وقال أبو داود

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بن خباب العبدي، أبو العالء البرصي)٣(ِهالل) ٤( .٨٧٦ َ ُّ ْ َ َّْ ِ َ. 

 .سكن املدائن، ومات هبا، وهو موىل زيد بن صوحان، تابعي
رمة، وجماهد، وأيب: روى عن ْ جحيفة وهب بن عبد اهللا ِسعيد بن جبري، وعكْ َ ُ
 ].أ-٦٩[السوائي

ِالثوري، ومسعر، وهشيم، وأبو عوانة: وعنه مجاعة منهم َ ُ َ ُّْ ِ َّ. 

                                                        
 ).٣٠/٣٢٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. أمحد:  يف األصل)٢(
 ).٣٠/٣٣٠: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٢٤ 
 .شيخ ثقة: قال أمحد

َوقـال ابــن معــني وحممــد بــن عبــد اهللا بـن عــامر واملفــضل بــن غــسان الغــاليب َ َُ ََّ ََّّ َ :
 .َّثقة، وليس بينه وبني يونس بن خباب قرابة

َّثنــا أبــو نعــيم، ثنـا ســفيان، عــن هــالل بــن خبــاب كــان : فيانوقـال يعقــوب بــن ســ
ِيسكن املدائن، ثقة، إال أنه تغري، عمل فيه السن َ َّ َ َ. 

ْوقــال إبــراهيم بــن عبــد اهللا بــن اجلنيــد َ ــت البــن معــني: ُ إن حييــى بــن ســعيد : قل
َيـزعم أنــه تغــري قبـل أن يمــوت واخــتلط، فقـال ابــن معــني َّ َ َّال، مـا اخــتلط وال تغــري: َ َ َ. 

 .ثقة، مأمون: فثقة هو؟ قال: فقلت
أتيته، وكان قد : وقال أبو بكر عبد اهللا بن أيب األسود عن حييى بن سعيد قال

َّتغري قبل موته َ َ. 
ْوقال العقييل َّيف حديثه وهم، وتغري بأخرة: )١(َُ َ َ َ َ. 

ُخيطئ وخيالف: وذكره ابن حبان وقال ِ ْ ُ. 
 .أرجو أنه ال بأس به: وقال ابن عدي

 .هـ١٤٤مات يف آخر : د بن سعدقال حمم
ُّ بن رداد الطائي، ويقال)٢(ِهالل)خت( .٨٧٧ َِ َّ ُّالكناين، شامي: َّ ُّ ِ َ ِ. 

َنه أبو القاسم حممد املعروف بحاب: وعنه. الزهري: روى عن  .دَّامَ
                                                        

 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ) ٤/٣٤٧: (»الضعفاء «)١(
 ).٣٠/٣٣٣: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٢٥ 
كــــان أســــوقهم للحــــديث : )١(»الزهريــــات«ُّقـــال حممــــد بــــن حييــــى الـــذهيل يف 

 . بن عبد امللكة هشامَبَتَباقتصاصه، وذكر أنه كان من ك
َ بن زيد بن يسار بن بوال البرصي، أبو عقال)٢(هالل)ق( .٨٧٨ ِ ُّ َ َْ ْ ، مـوىل رسـول اهللا صـىل َ

 .موىل أنس بن مالك: اهللا عليه وسلم، ويقال
َّوعنه داود بن عجالن، وعدة. ن، روى عن أنسَالَقْسَسكن ع ِ ْ َ. 

 .يف حديثه مناكري: قال البخاري
 .ليس بثقة: زاد النسائي. ديثمنكر احل: وقال أبو حاتم والنسائي

 . روى عن أنس أشياء موضوعة:)٣(وقال ابن حبان
 .َّوهذه عامة أحاديثه، وهي غري حمفوظة: وذكر له ابن عدي أحاديث ثم قال

 :وهلم
ُّ بن زيـد بـن حـسن بـن أسـامة بـن زيـد بـن حارثـة الكلبـي، أبـو عقـال الدمـشقي، )٤(ِهالل .٨٧٩ ُّ ِّْ ََ ِ ْ َ َ

 .ه وسلمموىل النبي صىل اهللا علي
ًذكر متييزا. أيوب وزيد: وعنه ابناه. عن أبيه عن جده ُ. 

ْبن أيب زينب) ٥(هالل)ق( .٨٨٠ ُّ، واسمه فريوز، القريش، موالهم البرصيَ ُِ َ ُْ َ. 

                                                        
 .»هتذيب الكامل« النص عىل موضع كالم الذهيل من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )١(
 ).٣٠/٣٣٤: (»هتذيب الكامل «)٢(
حلـــافظ ابـــن كثـــري عـــىل والنقـــل عـــن ابـــن حبـــان مــن زيـــادات ا) ٨٧-٣/٨٦: (»املجــروحني«)٣(

 .»هتذيب الكامل«
 ).٣٠/٣٣٦: (»هتذيب الكامل«)٤(
 ).٣٠/٣٣٦: (»هتذيب الكامل«)٥(



 ٢٦ 
ْعن شهر بن حوشب ْعبد اهللا بن عون: وعنه. َ َ. 

 .ال أعلم روى عنه غريه: قال أبو داود
َّوذكره ابن حبان يف   .»الثقات«ِ
 .تركوه:  عن أمحد أنه قال)١(»امليزان« يف وحكى ابن اجلوزي

ُّ بن رساج بن جماعة بن مرارة احلنفي الياممي)٢(ِهالل)د( .٨٨١ َ ُّ َ َُ ََ َ َّ ُ ِ. 
 .أبيه، وابن عمر، وأيب هريرة: عن
َّابن ابن عمه الدخيل بن إياس بن نوح، وحييى بن أيب كثري، وحييى بن : وعنه ُ

َمطر اليامميون َ. 
 .مستقيم احلديث: ، وقال»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ُّ بن سلامن اهلمداين، أبو حملم الكويف)٣(هالل)مد( .٨٨٢ ُ َّ َْ ُ ُّ ْ ََ. 
ِّعــن الــشعبي ْ ــع، ِافــَنَّبيــد الطُحممــد بــن ع: وعنــه. َّ ُّيس، ومــروان الفــزاري، ووكي َ َ ُّ
 .وأبو أسامة
 .ليس به بأس: قال أمحد

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
                                                        

: »الــضعفاء«حكــى ابــن اجلــوزي يف :  كــذا يف األصــل، وهــو خطــأ، ولعلــه ســبق قلــم صــوابه)١(
)]٣/١٧٧..[( 

 ).٣٠/٣٣٨: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٠/٣٣٩: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٢٧ 
َهالل .٨٨٣ َ بن سويد األمحري)١(ِ ُ. 

ًهنى عن البرس والتمر وكان ال يدخر شيئا لغد« :أنسعن  ِ َّ َ  . وعنه مروان الفزاري.»ُْ
 .تابع عليهُال ي: قال البخاري
ِأنكر عليه هذان احلديثان: وقال ابن عدي ْ ُ. 

 .ُّويفُ الكُّينَُزبن عامر بن عمرو امل )٢(لَالِه)دس(  .٨٨٤
 . ورافع بن عمرو املزين، أبيه:عن
ىل بن ْعَ وي، وحييى بن سعيد األموي،ُّاريَزَوان الفْرَف بن عمر، ومْيَ س:وعنه

 . وأبو معاوية الرضير،يدَبُع
 .ثقة: قال ابن معني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ُّيَْرص ب،مروَابن ع: امر، وقيلَبن ع )٣(هالل)د( .٨٨٥
 .ُّميْرَبة اجلَالِ أبو ق: وعنه.وفصالة الكس قبيصة بن خمارق يف :عن
، مــوىل ربيعــة بــن ُّيِْرصَ أبــو هاشــم البــ،ُّالبــاهيل]ب-٦٩[د اهللا بــن عبــ )٤(هــالل)ت( .٨٨٦

 .سلم الباهيلُرو بن مْمَع
 .»ً زادا وراحلةَكَلَممن « : عن عيل، عن احلارث، أيب إسحاق:روى عن
ـــراهيم، وعمـــرو بـــن عاصـــم، وعفـــان، حبـــان بـــن هـــالل:وعنـــه  ، ومـــسلم بـــن إب

                                                        
 ).٨/٣٤٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣١٤: (»عتدالميزان اال «)١(
 ).٣٠/٣٤٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٠/٣٤٠: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٣٠/٣٤٢: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٢٨ 
 .ريكُْشَاض اليَّيَوهالل بن ف

 .جمهول: قال الرتمذي
 .منكر احلديث: وقال البخاري

 .ليس بالقوي عندهم: و أمحد احلاكموقال أب
 . وليس باملحفوظ،هو معروف هبذا احلديث: وقال ابن عدي

 .ال يتابع عليه: )١(ْيليَقُوقال الع
 .بن عبد الرمحن احلنفي )٢(هالل .٨٨٧

 .عن حممد بن املنكدر وغريه
 .ُّبيَّلَُهاد املَّبَاد بن عَّبَ ع:وعنه
 . احلديثُمنكر: ْيليَقُلعقال ا
 ، وهـالل بـن أيب هـالل،مونـةْيَهالل بـن أيب م: بن عيل بن أسامة، ويقال )٣(هالل)ع( .٨٨٨

 .، موىل بني عامر بن لؤيُّينََد املُّريِامَ العُّيشَرُوهالل بن أسامة الق
رة، وعطـــاء بـــن ْمـــَ وعبـــد الـــرمحن بـــن أيب ع،)م خ( أنـــس بـــن مالـــك:روى عـــن

 .، وأيب ميمونة املدين سلمة وأيب،)س ت د م خ(يسار
 ، وعبد العزيز بن املاجشون،د بن أيب هاللي وسع،)٤ م( زياد بن سعد:وعنه

                                                        
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ) ٤/٣٤٨: (»الضعفاء «)١(
 ).٨/٣٤٧: (»انلسان امليز«و ) ٤/٣١٥: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٣٠/٣٤٣: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٢٩ 
 .)س د م خ(، وحييى بن أيب كثري ومالك،ْحيَلُوف

 .كتب حديثهُ يٌشيخ: قال أبو حاتم
 .ليس به بأس: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هشاممات يف آخر خالفة : قال الواقدي

 :وهلم
 .ً، مدين أيضاُّريْهِبن أسامة الف )١(هالل .٨٨٩
 .وعنه أسامة بن زيد الليثي.  ابن عمر:عن

  .ًر متييزاِكُ ذ.مل يرو عنه غريه: ب وغري واحدقال اخلطي

 .، موىل قتيبة بن مسلم الرقيُّبن عمر بن هالل بن أيب عطية الباهيل )٢(هالل .٨٩٠
 . وعنه ابنه العالء.عن أبيه عن أيب غالب

 .ضعيف احلديث: قال أبو حاتم
 .مروَبن ع )٣(هالل)د( .٨٩١

 .يفِرَف بن طِّرَُط وعنه أبو احلسن شيخ مل.عن عيل بن أيب طالب

                                                        
 ).٣٠/٣٤٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٣٤٨: (»لسان امليزان«و )٤/٣١٥: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٣٠/٣٤٥: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٣٠ 
مـر ُ أبـو ع، بـن هـالل بـن أيب عطيـة البـاهيلرَمـُبن العالء بن هـالل بـن ع )١(اللِه)س( .٨٩٢

 .يَّقّالر
يب الوليــد  وأ،انَّفـَ وع، وابـن منهـال، وحجـاج األعــور، أبيـه:، روى عـن)٢(شـيخ

 . ومجاعة،الطياليس
 وخيثمـة ، وأبـو عروبـة،ادَّجـَّ وأبـو بكـر الن،إبراهيم احلريب:  منهمٌوعنه مجاعة
 .صدوق: ، وأبو حاتم وقالبن سليامن
 فــال أدري ،روى أحاديــث منكــرة عــن أبيــه: ًةَّرَ وقــال مــ،صــالح: ُّسائيَّوقــال النــ

 .يب منه أو من أبيهَّالر
 .سنة ثامنني ومائتنيمات يف املحرم :  قال،»تالثقا«وذكره ابن حبان يف 

 .هـ١٨٤كان مولده سنة : وقال غريه
 .، تقدمبن عياض، ويقال عياض بن هالل )٣(هالل •
 .، هو شاذ بن فياض تقدماض اليشكريَّيَبن ف )٤(هالل •
 .يد تقدمُ، هو ابن أيب محالصْقِبن م )٥(هالل)ت( •

                                                        
 ).٣٠/٣٤٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . شيخ:  قوله)٢(
 ).٣٠/٣٤٨: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٣٠/٣٤٨: (»هتذيب الكامل« )٤(
 ).٣٠/٣٤٨: (»هتذيب الكامل« )٥(



 ٣١ 
 ،أبـــو مغـــرية:  ويقـــال، أبـــو عـــيل،ِيلَذُاهلـــ، ويقـــال ُّنـــيَهُمـــون اجلْيَبـــن م )١(اللِهـــ)ق د( .٨٩٣

 . الكوفةَمِدَ، قالفلسطيني
 . بن شدادَىلْعَ بن يزيد، ويوعطاء ،بَّيَسُ سعيد بن امل:روى عن
ـــاد، ثـــور بـــن يزيـــد:وعنـــه وان ْرَ ومـــ، وحممـــد بـــن ســـواء، وعبـــد الواحـــد بـــن زي
 . وأبو معاوية الرضير، ووكيع،ُّالفزاري

 .ثقة: قال إسحاق عن ابن معني
 . قاله حييى.أسليس به ب: سائيَّقال النو

 .هُ حديثَُبتكُْ ي،ليس بقوي: وقال أبو حاتم
 .»الثقات«ان يف َّبِوذكره ابن ح

 . تقدم.، هو هالل بن عيل بن أسامةبن أيب ميمونة )٢(هالل •
 .ه يف الصحابةُادَدِ، عُّيِمَلَْساأل]أ-٧٠[ ٍاللِبن أيب ه )٣(اللِه)ق( .٨٩٤

ــضُعَذَوز اجلــَُجيــ« :ليــه وســلمروى عــن النبــي صــىل اهللا ع  .»ةَّيِحْضــُن أْأَّ مــن ال
 . بالل بنت هاللُّمُه أُوعنه ابنت

، أبــــو ظــــالل ُّيِدَْز األ، ابــــن أيب مالــــك: أيب هــــالل، ويقــــال بــــن)٤(هــــالل)ت خــــت( .٨٩٥
 ويقـال ،سـويد:  ويقال، واسم أيب هالل ميمون، األعمىُّ البرصيُّيلَمَْسالق

                                                        
 ).٣٠/٣٤٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/٣٤٩: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٠/٣٥٠: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٣٠/٣٥٠: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٣٢ 
 .زيد: ، ويقاليزيد

 . مالكروى عن أنس بن
 وعبــد العزيــز بــن ،اد بــن ســلمةَّ ومحــ،ليامنُجعفــر بــن ســ:  مــنهمٌوعنــه مجاعــة

 .، ويزيد بن هارونُّ ومروان الفزاري،مسلم
 . ليس بيشءٌضعيف: قال ابن معني
سألت أبا داود عنه :  وقال أبو عبيد اآلجري. احلديثُمقارب: وقال البخاري

 .هَزَمَه وغَضْرَفلم ي
 .ليس بثقة: ًةَّرَقال م و.ضعيف: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .تابعه عليه الثقاتُة ما يرويه ال يَّعام: وقال ابن عدي

ــــخ( .٨٩٦ ــــ)ق س د ب ُّينَدَبــــن أيب هــــالل املــــ )١(اللِه  ،ُّيِجِحْذَ املــــ،، مــــوىل بنــــي كعــــبِ
 .جِحْذَ بني مُحليف: ويقال
 اهللا صــىل اهللا  رســولمونــة بنــت ســعد مــوالة ومي، وأيب هريــرة، أبيــه:روى عــن
 .عليه وسلم
 .)ق س د بخ( ابنه حممد:وعنه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٠/٣٥٢: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٣٣ 
 .هالل الرأي:  بن حييى البرصي الفقيه، ويقال له)١(هالل .٨٩٧

 وعبد ، احلسني بن أمحد بن بسطام:وعنه. ابن مهدي، وأيب عوانة: روى عن
 .بةَطْحَاهللا بن ق

 ال جيـوز االحتجـاج بـه إذا ،وايتـهًكـان خيطـئ كثـريا عـىل قلـة ر: قال ابـن حبـان
 .انفرد
 أبـو احلـسن ،، مـوالهمُّيِعَجْشـَسـاف األإ ابـن :اف، ويقـالََسبن ي )٢(اللِه)٤ م خت( .٨٩٨

 .أدرك عيل بن أيب طالب، الكويف
 ،روْمَ وعبد اهللا بن ع،دبْنُة بن جَرُمَ وس، واحلسن بن عيل، الرباء:وروى عن

 ُِّم وأ، وعائشة، وأيب مسعود البدري،اءردَّ وأيب الد،ران بن حصني، ووابصةْمِوع
 . ومجاعة من التابعني،الدرداء

 ،بـــن عبـــد الــــرمحن وحـــصني ، إســـامعيل بـــن أيب خالـــد: مـــنهمٌوعنـــه مجاعـــة
 .، وأبو إسحاق السبيعيرِمَتُْع ومنصور بن امل، واألعمش،لْيَهُوسلمة بن ك

 .ثقة: ُّيلْجِقال ابن معني والع
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 . ابن أيب محيد تقدمهو، الوزان هالل •
 .، يأيت يف الكنى)٣( موىل عمر بن اخلطاب،أبو طعمة هالل •

                                                        
 ).٨/٣٥٠: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣١٧ (:»ميزان االعتدال «)١(
 ).٣٠/٣٥٣: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .موىل عمر بن عبد العزيز: كذا، وهو خطأ صوابه)٣(



 ٣٤ 
 .راش، كويفحموىل ربعي بن  )١(هالل .٨٩٩

 .»ين من بعدي أيب بكر وعمرَذَّلاقتدوا بال« :روى عن مواله عن حذيفة
 .مريُ عبد امللك بن ع:وعنه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 ،لَّمــَؤُ وم: زاد ابــن ماجــه،ماجــه حديثــه مــن طريــق وكيــعروى الرتمــذي وابــن 

 لربعـي عـن ربعـي، وقـد ً عـن مـوىلْريَمـُوري عـن عبـد امللـك بـن عَّكالمها عـن الثـ
 .ًوقع لنا متصال من هذا الوجه

 . سكن البرصة،ُّاساينَرُة اخلَّرُ أبو ق،ُّْيسيَام القََّسبن ب )٢(اجَّيَه)بخ( .٩٠٠
 .مكََ بن احلِْرش وعنه ب. واحلسن، أنس:روى عن

ْ الربُّيمـــــيِمَّطام التْسِبـــــن بـــــ )٣(اجَّيـــــَه)ق( .٩٠١ ِمجـــــُ  ُّراســـــاينُ أبـــــو خالـــــد اخل،ظيلْنَ احلـــــُّيُ
 .ُّويَرَاهل
ــَ إبــراهيم بــن ط:روى عــن  ، وســفيان الثــوري، وإســامعيل بــن أيب خالــد،امنْه

ــث بــن أيب ســليم، وعنبــسة بــن عبــد الــرمحن،يِّيمــَّيامن التَلُوســ  وحممــد بــن ، ولي
 . ومجاعة، وأيب حنيفة،عرْسِ وم،]ب-٧٠[يسارإسحاق بن 

 وحييـى ، ومكـي بـن إبـراهيم،روْمـَ وداود بـن ع، ابنه خالـد:وعنه مجاعة منهم
 .بِّ ويونس بن حممد املؤد،ْريكَُبن أيب ب

                                                        
 ). ٣٠/٣٥٥: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٠/٣٥٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٠/٣٥٧: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٣٥ 
 .، ليس بيشءضعيف احلديث: قال ابن معني
 .مرتوك: )١(وقال أمحد

 .تركوا حديثه: وقال أبو داود
ْ وال حي،حديثهكتب ُي: وقال أبو حاتم  .ج بهَتُ
 .ًئا يروي املوضوعات عن الثقاتِجْرُكان م:  حبانُوقال ابن

 .ع عليهَتابُله ماال ي: )٢(وقال ابن عدي
 .هـ١٧٧مات سنة 

ْ الربُّيميِمَّيل التِصَران بن الفْمِبن ع )٣(اجَّيَه)د( .٩٠٢ ِمجُ  .ُّيَْرص البُّيُ
 .ُّبرصي وعنه احلسن ال.نيَصُران بن حْمِ وع، سمرة:روى عن

 .ٌجمهول: قال عيل بن املديني
 . قليل احلديث،ًكان ثقة: وقال حممد بن سعد
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ْالعريـــان، أبــو ُّجيِحْذَ املـــُّيِعــَخَّســـود النَبــن األ )٤(َمثْيـــَاهل)بــخ( .٩٠٣ ة َّيـــِقَ تقـــدم ب، الكــويفُ
                                                        

 احلــــافظ ابـــن كثــــري عــــىل والنقـــل عــــن أمحــــد مـــن زيــــادات) ١١/٧٨: (»التهــــذيبهتـــذيب « )١(
 .»هتذيب الكامل«

هتــذيب «والنقــل عــن ابــن عــدي مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل ) ٧/١٣٢: (»الكامــل «)٢(
 .»هتذيبه«، ومما مل يستدركه احلافظ ابن حجر يف »الكامل

 ).٣٠/٣٦٠: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٣٠/٣٦٢: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٣٦ 
 .ه يف ترمجة ابنه العريانِنسب

َأدرك عليا وق  . ومعاوية، عبد اهللا بن عمرو:م دمشق وسمع هباِدً
 .يثَرُ وعمرو بن ح،هابِ وطارق بن ش، واألعمش،يانْرُه العُ ابن:وعنه
 .ابعني من خيار التٌ ثقة، تابعي،كويف: ُّيلْجِقال الع

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ًطيبــا شــاعراَكــان خ: وقــال حممــد بــن ســعد  القادســية، َدِهَ وكــان أبــوه ممــن شــ،ً

 . يومئذَلِتُوق
ًبـــا َحْرَم: للبخـــاري أن معاويـــة قـــال لـــه حـــني دخـــل عليـــه »األدب«ويف كتـــاب 

 .هذا سيد أهل املرشق:  من هذا؟ فقال: فقال له رجل معه عىل الرسير،ًحباْرَم
 : قــال؟مــا مالــك: ًوذكــر ابــن األعــرايب أن عبــد امللــك بــن مــروان قــال لــه يومــا

 ٌّيِنــَإن أخربتــه أين غ:  فقــال فقيــل لــه يف ذلــك.ى عــن النــاس والبلغــة اجلميلــةَنــِالغ
 . وإن أخربته أين فقري حقرين،حسدين
 .ِاينَْقالَّمران الطِ أبو ع،ُّيِمَلُّبن أيوب الس )١(ثمْيَاهل)س( .٩٠٤

 ،ِّورديارَّ والــــد، وحفــــص بــــن غيــــاث، إبــــراهيم بــــن ســــعد:روى عــــن، )٢(شــــيخ
 .ٍةَّدِ وع، والوليد بن مسلم،رِمَعتُوم

 .ثقة: وقال ،سائيَّ الن: منهمٌوعنه مجاعة

                                                        
 ).٣٠/٣٦٤: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . شيخ:  قوله)٢(



 ٣٧ 
 . وموسى بن هارون احلافظ،يايبْرِوجعفر الف
 .ٌ به بأسَليس: ًةَّرَ مُّسائيَّوقال الن

 .»الثقات«ان يف َّبِوذكره ابن ح
 .يِّبَّر الضَْدبن ب )١(اهليثم .٩٠٥
َ ورش،وصُقْرُ ح:عن  .مَسْقِرية بن مَغُ م: وعنه.يحُ
 .طة الريُكان عىل رش: قال ابن معني: اسَّبَقال ع
 .يَّاج الرَرَكان عىل خ: ً سألت جريرا عنه فقال: قال عيل:ريبخاوقال ال
 . حديثهُ إسنادُُتبْثَال ي: ًخاري أيضاُوقال الب

َّمجبن  )٢(ثمْيَاهل .٩٠٦  .اءََّك البُّيَْرص البُّنفيَ احلازَ
ــَسَ احلــ:روى عــن ، ويزيــد  وحييــى بــن أيب كثــريالقــصري،مــران ِ وع،ُّيْرصَن الب

 .الرقايش
 . ووكيع،لْيَمُ بن شْرضَّ والن، إبراهيملم بنْسُ م:وعنه

 .هُك حديثِرُ ت،منكر احلديث: قال أمحد
َّة والــدَّرَ وقــال مــ.ضــعيف: وقــال عبــاس عــن ابــن معــني  .لــيس بــيشء: ُّارقطنيً

 .ليس بذاك: ًةَّرَوقال م
 .ضعيف: وقال أبو حاتم وأبو زرعة

                                                        
 ).٨/٣٥٢: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣١٩: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٨/٣٥٢: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣١٩: (»ميزان االعتدال «)٢(



 ٣٨ 
 . منكر احلديث:زاد أبو حاتم
 .مرتوك: ُّسائيَّوقال الن

 .ابت معاضيل روى عن ث،ٌضعيف: ُّاينَجْوزُاجلوقال 
 . وفيها ما ليس بمحفوظ،له أحاديث غرائب: وقال ابن عدي

 .، نزيل أنطاكيةل احلافظْهَ أبو س،ُِّيادِدَْغل البِيَبن مج )١(ثمْيَاهل)ق عس قد بخ( .٩٠٧
 ، ورشيــك،يينــةُ وســفيان بـن ع، محــاد بـن ســلمة، وزهــري بـن معاويــة:روى عـن

 .]أ-٧١[ ومجاعة، ومالك، والليث،باركوعبد اهللا بن امل
 ، وحممـــد بـــن عـــوف، وأمحـــد بـــن حنبـــل،ُّاينَجـــْوزُاجل: وعنـــه مجاعـــة مـــنهم
 .ُّهيلُّ والذ،وحممد بن املثنى

س يف طلب احلـديث أفل: سمعت موسى بن داود يقول: قال حممد بن سعد
 .مرتني، وكان ثقة
رك ْدُمظفر بن مكان من أصحاب احلديث ببغداد هو وأبو كامل : وقال أمحد

، وكان أبـو كامـل أتقـن للحـديث ثم أحفظ الثالثةَْياعي، وكان اهلَُزمة اخلَلَوأبو س
 .منه

 .ةَّنُ سُصاحب: ُّيلْجِ زاد الع.ثقة: ُّيلْجِ والعًةَّرَوقال م
 . حافظ:وزاد الدارقطني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٠/٣٦٥: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٣٩ 
 .هـ٢١٣مات سنة 

 عــن ابــن ، عــن عمــرو بــن دينــار،عيينــةروى عــن ســفيان بــن : )١(وقــال ابــن عــدي
ْال حي«:  عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، قال،عباس ضاع إال ما كان يف ِّمن الر ُمُرَ
ثم بن َْي واهل،وقفه عىل ابن عباسُه يُف به وغريَرْعُوهذا احلديث ي: قال »نيَلَْواحل

 .د الكذبَّمََعتَ وأرجو أنه ال ي،لط الكثريْغَمجيل ي
 .ُّويفُ الكُّيفْريَّثم الصْيَثم بن أيب اهلْيَب، وهو اهلْبيَن حب )٢(ثمْيَاهل .٩٠٨
َّ ومح،مكََ احل:عن ، حيفـةُون بـن أيب جَ وعـ، وعكرمـة،ةَرْمَ وعاصـم بـن ضـ،ادَ

 .ثارِوحمارب بن د
 وأبـو ، واملـسعودي، وشـعبة،نيـسةُ وزيـد بـن أيب أ، حفـص بـن أيب داود:وعنـه
 .هُمَزأمرين شعبة أن أل:  وأبو عوانة وقال،حنيفة

 لـيس ،ن أحاديثـه وأشـد اسـتقامتهاَسَما أحـ: وقد أثنى عليه اإلمام أمحد، وقال
 . الرأيُكام يروي عنه أصحاب

 .صدوق: زادا. ثقة: ن معني وأبو حاتم وأبو زرعةوقال اب
 .ثم الكويفَْي يف ترمجة أيب اهل»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .بن حسني )٣(اهليثم .٩٠٩
 .عن الثوري

                                                        
 .»هتذيب الكامل«ابن كثري عىل والنقل عنه من زيادات احلافظ ) ٧/١٠٣: (»الكامل «)١(
 ).٣٠/٣٦٩: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٨/٣٥٥: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٢٠: (»ميزان االعتدال «)٣(



 ٤٠ 
 . منكر احلديث:قال العقييل

 .بن حفص )١(اهليثم .٩١٠
 . وعنه الدراوردي.عن أبيه عن عيل بن احلسني

 .جمهول: قال أبو حاتم
ــــَاهل) ٤( .٩١١ َبــــن مح )٢(ثمْي ــــُ ــــو أمحــــد، ويقــــال،اين مــــوالهمَّسَد الغــــْي  ،أبــــو احلــــارث:  أب

 .مشقيِّالد
 . ومجاعة،ِّماريِّ وحييى بن احلارث الذ، واألوزاعي، ثور بن يزيد:روى عن
 ،رِهْسُوأبـو مـ، )٣(لربيـع الزهـراين وأبـو ا،احلكـم بـن موسـى: اعة منهموعنه مج
 .ئذ، والوليد بن مسلم وحممد بن عا،رْجُوعيل بن ح
 .ًخرياال أعلم إال : قال أمحد

 .ليس به بأس: وقال ابن معني
كـــان أعلـــم األولـــني واآلخـــرين بقـــول مكحـــول، وكـــان مـــروان : مْيَحـــُوقـــال د

ًا يقرأ ئكان حييى جري:  ويقول،حييى بن محزة يف احلديثمه عىل ِّدَقُري يَاطَّالط
َ حتّ أحد، واهليثم كان أشدِّلُب كُتُمن ك  .ًظاُّفَ

ًكان ضعيفا قدريا: قال أبو مسهر: وقال معاوية بن صالح ً. 
                                                        

: »لـــــــسان امليــــــــزان«و ) ٤/٣٢٥: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و ) ٩/٨٠: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل «)١(
 .اهليثم بن حممد بن حفص: ويف املصادر) ٨/٣٦٤(

 ).٣٠/٣٧٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . وأبو الربيع الزهراين:  قوله)٣(



 ٤١ 
مل يكــن مــن األثبــات وال مــن أهــل احلفــظ، وقــد كنــت : ًوقــال أبــو مــسهر أيــضا

 . عن احلديث عنه استضعفتهُسكتمأ
وأمجعــه  )١(]بحــديث مكحــول[أعلــم أهــل دمــشق : أبــو زرعــة الدمــشقيوقــال 
 .به اهليثم بن محيد وحييى بن محزةألصحا

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ُّبكيَلَْعع البََس أبو الي،ُّاميَّان الشَّيَبن ح )٢(ثمْيَاهل .٩١٢
َ واهليثم بن مح، حممد بن كثري:عن  .دْيُ
، وموســـى بـــن أيـــوب ُّاويَزْجـــَ احلُّيِائَّطـــم بـــن حييـــى الْلَّ أبـــو ســـعيد الـــس:وعنـــه
 .النصيبي

 .روى له النسائي
 .يف ترمجته ومل يذكره يف األطراف »التاريخ«كذا ذكره ابن عساكر يف 

 .)٣(وال وجدناه يف السنن: قال شيخنا
ُّراســـــاينُارجـــــة اخلَبـــــن خ )٤(ثمْيـــــَاهل)ق س خ( .٩١٣ أبـــــو حييــــــى :  أبـــــو أمحـــــد، ويقـــــال،ِ

 .اد، نزيل بغدُِّيوذَُّرامل

                                                        
 . زيادة من املصدر، ليست يف األصل، ال يتم السياق إال هبا)١(
 ).٣٠/٣٧٣: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).١ رقم٣٠/٣٧٤: (»هتذيب الكامل«حاشية :  انظر)٣(
 ).٣٠/٣٧٤: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٤٢ 
 .)١(شيخ

 ، واجلـــراح بـــن ملـــيح، وإســـامعيل بـــن عيـــاش، إبـــراهيم بـــن أدهـــم:روى عـــن
 .والليث، ومالك، ومجاعة، ]ب-٧١[رسةْيَوحفص بن م

إبراهيم احلريب، وأمحد بن حنبـل، وابـن أيب خيثمـة، وأبـو : وعنه مجاعة منهم
، وأبو هيلُّسائي، وحممد بن حييى الذَّوري، وعمرو بن منصور النُّيعىل، وعباس الد

 .رعة الدمشقي، والرازيُحاتم الرازي، وأبو ز
 اخللـق مـع أصـحاب احلـديث، َكان يتزهد، وكان يسء: قال صالح بن حممد

 .وكان أمحد يثني عليه، وكان هشام بن عامر يسميه شعبة الصغري
 .كتب عنه فقد كتبت عنهُا: وقال معاوية بن صالح عن أمحد

 إنسان روى عنه وهو حي، وكان اهليثم بن كان أيب إذا ريض عن: وقال عبد اهللا
 .خارجة ممن حدثنا عنه أيب وهو حي

 .ثقة: وقال ابن معني
 .صدوق: وقال أبو حاتم
 .ليس به بأس: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
هـ، وقـال ٢٢٧مات ببغداد يف ذي احلجة سنة : قال غري واحد منهم البخاري

 .٢٢٨سنة : آخرون

                                                        
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)١(



 ٤٣ 
ُّ بن خالد اجلهني، أبو احلسن الكويف)١(اهليثم)د( .٩١٤ ُ َ ُ. 

 .عن حسني اجلعفي، وزيد بن احلباب، وعبد اهللا بن نمري، ووكيع
 .وعنه أبو داود فقط

 .هـ يعني ومائتني٣٥ عنه سنة ُتثقة كتب: وقال
 روى عنه أبـو اهليثم بن خالد اجلهني،: »شيوخ أيب داود«يف : اغَّبَّوقال ابن الد

 .اه أبا صالحبرش الدواليب، وكن
 .هـ٢٣٩وفاته سنة » لَبَّالن«وقد أرخ ابن عساكر يف 

اب ََّشيل اخلََج مات اهليثم بن خالد الب:َّنيَطُم» تاريخ«ووجدت يف : قال شيخنا
اد َّنَوبعده مات اهليثم بن حممد بن ج )٢(هـ٢٣٩ يف ذي القعدة سنة -وكان غري ثقة-
ِخيضب، ال هـ٢٣٩ يف ذي القعدة سنة -وكان ثقة-هني ُاجل ْ َ. 

اهليـثم بـن خالـد الـبجيل، تـويف : »شـيوخ أيب داود«اين يف َّسَوقال أبو عيل الغ
 .بالكوفة سنة ثامن ومخسني ومائتني

اق أيب نعـيم َّرَتويف أبو صالح اهليـثم بـن خالـد بـن يزيـد، و: قدةُوقال ابن ع
 .لةْهَّن غداة اجلمعة عند مسجد السِفُهـ ود٢٧٨بالكوفة يف شعبان سنة 

 :ًاق أيب نعيم أيـضاَّرَوممن يروي عن أيب صالح اهليثم بن خالد، و: قال شيخنا
أمحد بن عيل بن أمحد بن حاتم البـزاز الكـويف، وأبـو بكـر أمحـد بـن حممـد بـن 

                                                        
 ).٣٠/٣٧٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 .٢٣٧:  كذا ويف املصدر)٢(



 ٤٤ 
 .لََّالهارون اخل

 :ى اهليثم بن خالد من رواة احلديثوممن يسم: قال شيخنا
 .وي األصلَرَه ،ْيصيِِّصبن خالد بن يزيد القريش امل )١(اهليثم .٩١٥

 .)٢( موىل عثامن بن عفان،كان ببغداد
 . أبيه، وحجاج األعور، وأيب اليامن، وعدة:يروي عن
 .اعد، وآخرونص احلسني بن إسامعيل املحاميل، والباغندي، وابن :وعنه
 .ابَّشَيل اخلََجبن خالد، أظنه الب )٣(اهليثم .٩١٦

 .)٤(اجيَّيا الس وعنه أمحد بن حممد البغدادي شيخ لزكر.عن رشيك القايض
 . أبو الفرج،بن خالد )٥(اهليثم .٩١٧
 .ادَّوَباع، وابن أيب رَّ إسحاق بن عيسى بن الط:عن

 .بِّوعنه أبو بكر وهيب بن عبد اهللا بن حممد بن رزين البغدادي املؤد
 . أبو احلسن البغدادي، برصي األصل،بن خالد القريش )٦(اهليثم .٩١٨

                                                        
 ).٣٠/٣٨٠: (»هتذيب الكامل« )١(
 ].آل عثامن بن عفان[موىل :  يف املصدر)٢(
 ).٣٠/٣٨١: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .ً وقد ذكره املزي متييزا، كام سيأيت)٤(
 ).٣٠/٣٨١: (»هتذيب الكامل« )٥(
 ).٣٠/٣٨١: (»هتذيب الكامل« )٦(



 ٤٥ 
دي، واهليثم بن مجيل، وحييى ْهَّ أيب حذيفة موسى بن مسعود الن:يروي عن

 .بن صالح الوحاظي، وعدة
 ابــن أيب الــدنيا، والقاســم بــن إسـامعيل املحــاميل، وحممــد بــن اجلهــم :وعنـه
 .ري، وآخرونَّمِّالس

 .صاحب غرائب: ، وقال»تاريخ أصبهان«ذكره أبو نعيم يف 
 .اغيََر أبو عمرو امل،ديِْنبن خالد الك )١(اهليثم .٩١٩

 .)٢(هللا بن عمر الزهري أخي عبد الرمحن بن عمروحدث ببغداد عن عبد ا
 .ً ذكروا متييزا،وريُّوعنه حممد بن خملد الد

 .املصييص]أ-٧٢[بن خالد بن عبد اهللا  )٣(واهليثم .٩٢٠
 .عن عبد الكريم بن معاىف

 .ضعيف: قال الدارقطني
ـثم)ق( .٩٢١  ،ريَاطَّيل، أبـــو احلكـــم البـــرصي الطـــِاهَبـــن رافـــع احلنفـــي، ويقـــال البـــ )٤(اهليــ

 .إهنم ثالثة: قالوي
                                                        

 ).٣٠/٣٨٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 .عبد الرمحن بن عمر رستة، كام يف املصدر:  كذا، وصوابه)٢(
، ومل يــــورده احلــــافظ ابــــن حجــــر يف لــــسانه، )دار الكتــــب. ط٧/١٠٧: (»ميـــزان االعتــــدال «)٣(

ثم بــن خالــد بـــن يزيــد املتقــدم قبــل قليــل الـــذي ويظهــر يل أن ســبب ذلــك أنــه هـــو نفــسه اهليــ
 .ًأورده املزي متييزا، كام يظهر بأدنى تأمل

 ).٣٠/٣٨٣: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٤٦ 
بد اهللا العنـزي، وأيب  ربعي بن عمرو، وعطاء بن أيب رباح، وأيب ع:روى عن
 .حييى املكي
، وزيــد بــن احلبــاب، َّربَحــُ أمحــد بــن إســحاق احلــرضمي، وداود بــن امل:وعنــه

وموسى بن إسامعيل، وأبو النرض هاشم بن القاسم، ويزيد بن هارون، وأبو بكر 
 .بني هاشماحلنفي، وأبو سعيد موىل 
 .ثقة: قال ابن معني وأبو داود

روى : وقـال.  وكأنـه مل يرضـه.ثقـة: قال حييـى: داود يف موضع آخروقال أبو 
ًعن عثامن حديثا منكرا ً. 

 .وهو الذي رواه له ابن ماجه: قلت
 .الواسطي:  أبو املثنى البرصي، ويقال،بن الربيع العقييل )١(اهليثم)ت( .٩٢٢

ائي، وصالح املري عـن قتـادة عـن زرارة عـن كََّلب اين، وزيادَدَّن احلامروى ع
 .»لَحتْرُال املاحل«ابن عباس يف 

اين، َّسَ بن أرصم، وزيـاد بـن حييـى احلـيشَشُخأبو عاصم : وعنه مجاعة منهم
 . وعدة،ميَضَْهونرص بن عيل اجل
 .شيخ ليس باملعروف: قال أبو حاتم

 .يق املالكيَزُبن ر )٢(اهليثم .٩٢٣
 .ريَْقِن بن الفضل امل وعنه العالء.عن احلسن

                                                        
 ).٣٠/٣٨٤: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٣٥٧: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٢٢: (»ميزان االعتدال «)٢(



 ٤٧ 
 .ابع عىل حديثهَتُال ي: قال العقييل

 .بن أيب سنان املدين )١(اهليثم)خ( .٩٢٤
 .عن ابن عمر، وأيب هريرة

 .وعنه بكري بن األشج، والزهري
 .صالح احلديث: قال أبو حاتم

 .يلْيِّهو أخو سنان بن أيب سنان الد: ، وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .يَرتْسُّالتبن سهل  )٢(اهليثم .٩٢٥

 : وعنـه.بثر بـن القاسـم، وأيب عوانـة محاد بن زيد، وع:قدم بغداد، وروى عن
 . وأبو سعيد بن األعرايب، ومجاعة،حممد بن يوسف الزيات
عـن محـاد  )٣(حديثـهرضب إسـامعيل القـايض عـىل : قال عبد الغنـي بـن سـعيد

 .بن زيد وأنكر عليه
 .ًكان ضعيفا: وقال الدارقطني

ــط ،بــالفتح والتخفيــف: وقــال الــدارقطني- فيُبــن شــ )٤(اهليــثم)ق س د( .٩٢٦  وغل
 .رصيري املَْجصني احلُ أبو احل،عينيُّ الر-دَّدَمن ضم وش

                                                        
 .طأاهليثم بن سنان، خ: ووقع فيه) ٣٠/٣٨٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٣٥٧: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٢٣: (»ميزان االعتدال «)٢(
 .وما أثبتناه من املصادر. حتديثه:  يف األصل)٣(
 ).٣٠/٣٨٧: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٤٨ 
ْ عبـد اهللا بـن سـعد بـن أيب رس: روى عن،تابعي ، وعبـد اهللا بـن عمـرو، وعبـد حَ

 .ريَْجحيانة، وأيب عامر احلَالة بن عبيد، وأيب رَضَيس، وفَدُالرمحن بن ع
َمرثد بن عباس، وشايقي، وعَّ الر سوادة:وعنه ْ بن عبد اهللا اليزين، ويزيد بن  )١(َ
 .بأيب حبي

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 . ورفع يف نسبه»تاريخ مرص«وذكره ابن يونس يف 

 .له حديثان يف ترمجة أيب رحيانة
 .يائي البرصَّبن عبد الغفار الط )٢(اهليثم .٩٢٧

 .روى عن سعيد بن بشري، وغريه
 عــىل ابــن مهــدي ُ عرضــت:أنــا عبــد اهللا بــن أمحــد عــن أبيــه: قــال ابــن أيب حــاتم

 .هذا رجل كذاب، أو غري ثقة كأنه يضع احلديث: أحاديثه عن مهام وغريه فقال
 .، وكان صاحب حديث فذكر نحوهوسألت عنه األقرع: وقال أمحد
 .حرقنا كتبه: شيمُوقال ه
 . عىل حديثهُرضبت: بن املديني عيل وقال

 .كذاب يضع احلديث: وقال األزدي
 .مرتوك: وقال الدارقطني

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. ومؤثر:  يف األصل)١(
 ).٨/٣٥٩: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٢٣: (»ميزان االعتدال «)٢(



 ٤٩ 
 .وليس له من األحاديث إال يشء يسري: وقال ابن عدي

ِائي، أبــو عبــد الــرمحن املنبجــيَّي بــن عبــد الــرمحن زيــد الطــِدَ بــن عــ)١(اهليــثم .٩٢٨ ِ ْ  ثــم ،َ
 . األخباري،الكويف
ْعبد اهللا بن عياش املن :روى عن ُتوف، ومـَ  .ِجالد، وهشام بن عروة، وعدةُ
 . إسامعيل بن توبة، وحجاج بن محزة، وداود بن رشيد:وعنه

 .]ب-٧٢[ليس بثقة، كذاب: قال عباس عن ابن معني، والبخاري
 .سكتوا عنه:  وقال البخاري مرة
 .وثق من الواقدي وال أرضاه يف يشءهو أ: وقال ابن املديني
ِ حم،يثمرتوك احلد: وقال أبو حاتم  .ه حمل الواقديُّلَ
 .كذاب: وقال أبو داود
 .ساقط قد كشف قناعه: عديَّوقال الس

 :قالـت جاريـة اهليـثم بـن عـدي: أصـحابنا قـال ُثنا بعـض: وريُّوقال عباس الد
 .ة الليل يصيل فإذا أصبح جلس يكذبسيدي يقوم عام

 .مرتوك: وقال النسائي واألزدي
 .ًبه، وال الرواية عنه إال اعتباراال جيوز االحتجاج : وقال ابن حبان

ما أقـل مالـه مـن املـسند إنـام هـو صـاحب : وأورد له ابن عدي حديثني ثم قال
 .أخبار وأشعار وأسامر

                                                        
 ).٨/٣٦١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٢٤: (»دالميزان االعت «)١(



 ٥٠ 
 .اب الكويفَقُبن ع )١(اهليثم .٩٢٩

 .دائيُّص وعنه عيل بن يزيد ال.عن حمارب بن دثار
 .ه غري حمفوظُحديث: ْيليَقُقال الع

 .بن حفص بن عمر )٢(اهليثم .٩٣٠

 . وعنه الدراوردي، عن أبيه        
 ال حيــتج بــه ملــا فيــه مــن اجلهالــة ،منكــر احلــديث عــىل قلتــه: قــال ابــن حبــان

 .واخلروج عن العدالة
 .ْسيَبن ق )٣(اهليثم .٩٣١

 .ة بن حبيبَّرُ وق، عبد الصمد: وعنه.روى عن عبد اهللا بن مسلم بن يسار
 .شيخ: قال أبو حاتم

، تــابعي أرســل عــن  األعمــىُّاميَّ أبــو حممــد الــش،ُّيائَّبــن مالــك الطــ )٤(ثمْيــَاهل)بــخ( .٩٣٢
 .النبي صىل اهللا عليه وسلم

 وأيب ،عامن بن بشريُّ والنئذ، وعبد الرمحن بن عا،بن دينار عمرو :وروى عن
 .الينَْوإدريس اخل

                                                        
 ).٨/٣٦٣: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٢٥: (»ميزان االعتدال «)١(
لـــــسان «و ) ٤/٣٢٥: (»ميـــــزان االعتـــــدال«.  كـــــذا، وصـــــوابه اهليـــــثم بـــــن حممـــــد بـــــن حفـــــص)٢(

 .اهليثم بن حفص: وقد تقدم قبل قليل) ٨/٣٦٤: (»امليزان
 ).٨/٣٦٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٢٥: (»ميزان االعتدال «)٣(
 ).٣٠/٣٨٩: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٥١ 
ـــاشٌ وســـعيد بـــن عبـــد اهللا شـــيخ،ثامنُريـــز بـــن عـــَ ح:وعنـــه  ، إلســـامعيل بـــن عي

 . وأبو بكر بن أيب مريم، ويزيد بن أهيم، ومعاوية بن صالح،وصفوان بن عمرو
 .يز كلهم ثقاتِرَشيوخ ح: قال أبو داود

 .»ِّالثقات«وذكره ابن حبان يف 
ران بــن عبــد اهللا بــن أيب عبــد اهللا، واســمه ْمــِبــن مــروان بــن اهليــثم بــن ع )١(ثمْيــَاهل)س( .٩٣٣

ُّْيسنَول العْرَج  .مشقيِّ أبو احلكم الد،ِ
 ومـروان ، وأيب املغـرية،رِهْسُ وأيب مـ،ذئـ خالـه حممـد بـن عا: روى عـن،شيخ
 .ٍةَّدِ وع،رَّامَ وهشام بن ع،يِرَاطَّالط

 ْرشِوأبــــو بــــ، »َْننُّالــــس« وأبــــو داود يف غــــري ،وصــــاجابــــن : وعنــــه مجاعــــة مــــنهم
 .ينارغي وحممد بن املسيب األ،ُّواليبُّالد

 .ال بأس به: قال النسائي
 .بن اليامن )٢(اهليثم .٩٣٤

 .ضعيف:  قال األزدي.فراينشيخ ملحمد بن احلسن الزع
 . اهليثم بن اليامن أبو برش الرازي)٣(وذكر ابن أيب حاتم

 . ومجاعة،شيمُ وه،رَثْبَع و، رشيك القايض: عنروى
 .عبد الرمحن املقري، وعيل بن احلسني بن اجلنيد )١(]أيب[ عبد امللك بن :وعنه

                                                        
 ).٣٠/٣٩٠: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٣٦٥: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٢٦: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٩/٨٦: (»اجلرح والتعديل «)٣(



 ٥٢ 
 .صالح صدوق: وأبو حاتم وقال

 . إياس الغفاريواسمه. بن أيب األسعد )٢(اهليثم .٩٣٥
ه أكثـر كَُسُنـ َىضَقـكـان إذا أن أبا ذر  : أبيه عن جده عبد اهللا بن عمري:روى عن
 .ًما يمكث ثالثا

:  قاله أبو حـاتم، وقـال. الكرماينْريكَُ وحييى بن أيب ب، سفيان بن عيينة:وعنه
 .هو جمهول

 .ديِْنالك )٣(اهليثم .٩٣٦
 .شيخ معاوية بن صالح

 .جمهول: قال أبو حاتم
 .اخَّدَّبن الش )٤(مصاهلي .٩٣٧

 وروى عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن علقمــة عــن ابــن مــسعود .روى عــن شــعبة
 .أيب طالب البرصيورواه عنه عيل بن  ،»ءع عىل أهله يوم عاشوراَّسَمن و« :حديث

 .جمهول: ْيليَقُوقال الع
 .ال جيوز االحتجاج به ألنه يروي الطامات: وقال ابن حبان
 .ثمنكر احلدي: وقال األزدي

 .]أ-٧٣[آخر حرف اهلاء وهللا احلمد واملنة

                                                                                                                              
 . زيادة من املصدر)١(
 ).٩/٨٤: (»اجلرح والتعديل «)٢(
 ).٩/٨٥: (»اجلرح والتعديل «)٣(
 ).٨/٣٦٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٢٦: (»ميزان االعتدال« )٤(



 ٥٣ 

 
تبـة بـن احلـارث بـن مالـك بـن احلـارث بـن قـيس بـن ُد بـن عَبْعَبن م )١(صةِواب)ق ت د( .٩٣٨

دركــة بــن ُزيمــة بــن مُكعــب بــن ســعد بــن احلــارث بــن ثعلبــة بــن دودان بــن أســد بــن خ
 .ثاء األسديْعَّأبو الش : أبو سامل، ويقال،عد بن عدنانَزار بن مِنرض بن ُإلياس بن م
 ٌ دمـشق، وكانـت لـه هبـا دارَمِدَ وقـ،قـةَّ ونـزل الر، ونزل اجلزيرة،أسلم سنة تسع

 .طرة سنانْنَعند ق
 ، وابـن مـسعود،يم بـن فاتـكَرُ وعـن خـ، صـىل اهللا عليـه وسـلمِّ النبي:روى عن

ْوأم قيس بنت حم  .نَصِ
 وعامر ،ا أيب اجلعد وزياد وسامل ابن،ن حبيشر ب وز، ابناه سامل وعمرو:وعنه
 .، وآخرونُّعبيَّالش

 .ال يملك دموعه إذا قرأ القرآن،ًاء كََّ ب،ًكان قارئا لكتاب اهللا: قال غري واحد
 .قة وقربه عند منارة جامعهاَّوتويف بالر

ث بـن بكـر بـن عبـد منـاة بـن عـيل بـن ْيـَب بـن عـامر بـن لْعـَقع بـن كْسـَبن األ )٢(واثلة)ع( .٩٣٩
 وقيـل ،صـافةْرِأبـو ق:  ويقـال، أبـو األسـقع،يف نسبهغري ذلك : ، وقيلنانةِك

                                                        
 ).٣٠/٣٩٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/٣٩٣: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٥٤ 
 .اهده تبوك وكان أسلم قبلها بقليل أول مش،غري ذلك يف كنيته

 وأم ، وأيب هريـرة،د الغنـويَثـْرَ وأيب م، النبي صىل اهللا عليـه وسـلم:روى عن
 .سلمة

 ، وشــــداد أبــــو عــــامر،د اهللايــــ بــــن عبرسُ وبــــ،لةْيَسُفــــابنتــــه : وعنــــه مجاعــــة مــــنهم
 . وأبو إدريس اخلوالين،ومكحول

 فلام تويف رسول اهللا صىل اهللا عليه ،ةَّفُكان من أهل الص: قال حممد بن سعد
 .وسلم خرج إىل الشام

 .ٌ وله هبا دار،نزل البرصة: وقال احلاكم أبو أمحد
 .منزله بدمشق: وقال أبو زرعة الدمشقي

ْ وكان يشهد املغازي بدمشق ومح،نزل الشام: وقال أبو حاتم  .صِ
َأســـلم ورســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم جي  وكـــان مـــن أهـــل ،ز إىل تبـــوكِّهـــُ

َ ثـم حتـ، ونـزل الـبالط قريـة عـىل ثالثـة فراسـخ،ة، ثم أتى الشامَّفُّالص ل إىل بيـت َّوَ
 .ااملقدس ومات هب
 .مات بدمشق يف خالفة عبد امللك: عوقال ابن سمي

 وهو ،ثالث وثامنني تويف سنة :عن سعيد بن خالد: وقال إسامعيل بن عياش
 .ة سنة ومخس سننيابن مائ

 .وكذا قال عباس وغريه عن ابن معني
ـُمـري وابـن بُنهر وابـن ْسُوقال الواقدي وأبو م تـويف سـنة : ري وخليفـة وغـريهمكَ

 .مخس وثامنني



 ٥٥ 
 . عن ثامن وتسعني سنة:رِهْسُ وأبو مُّزاد الواقدي
ْيل بني محغت أ:وزاد بعضهم  .ص ودمشقِ

 ، آخــر مـن مـات مــن الـصحابة بمكــة ابـن عمــر:بـشري عــن قتـادةوقـال سـعيد بــن 
 ، وبالكوفــــة عبـــــد اهللا بـــــن أيب أوىف، وبمــــرص ســـــهل بــــن ســـــعد،وباملدينــــة جـــــابر

 عبــد اهللا بـن بــرس بعــد أيب بحمــص و، وبدمـشق واثلــة بــن األسـقع،وبالبـرصة أنــس
 .أمامة
 .ريَزَييل اجلَقُبن نافع الع )١(عزوا .٩٤٠

 . وعيل بن ثابت، بقية: وعنه.أيب سلمة و،عن سامل بن عبد اهللا بن عمر
 .بثقةليس : قال أمحد وابن معني

 .ليس بيشء: ً أمحد أيضا وأبو زرعةوقال
 .ًضعيف جدا: ًةَّرَ وقال م.ذاهب احلديث: وقال أبو حاتم

 .مرتوك: ُّيِدَْز واألُّسائيَّوقال الن
 .ة ما يرويه غري حمفوظَّ عام:وقال ابن عدي
 .ضعيف: وقال الدارقطني

 .بن احلارث )٢(واسط .٩٤١
 ويوســـف بـــن ، عبـــد اهللا بـــن خـــراش: وعنـــه.عـــن نـــافع مـــوىل ابـــن عمـــر وغـــريه

                                                        
 ).٨/٣٦٧: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٢٧: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٨/٣٦٩: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٢٨: (»ميزان االعتدال«)٢(



 ٥٦ 
 .حوشب

 .]ب-٧٣[تابع عليهاُعامة أحاديثه ال ي: قال ابن عدي
بـن  )٢(ْمنَذول بـن غـْبـَساء بـن مْنـَمرو بن مالك بـن خَقذ بن عْنُان بن مَّبَبن ح )١(واسع)ع( .٩٤٢

 .ُّينََد املُّزين املاُّار األنصاريَّجَّمازن بن الن
 . وغريهم، وأيب سعيد،مرُ وابن ع،ديجَ ورافع بن خ، جابر:روى عن
 .انَّبَ وابن أخيه حممد بن حييى بن ح، حبانه ابن:وعنه

 . ثقةٌّمدين: قال أبو زرعة
 .»الثقات«ان يف َّبِوذكره ابن ح

ل َبــــَ، مــــن أهــــل جُّالماينَّ أبــــو بكــــر الــــس،ُّاميَّيــــل الــــشَبــــن أيب مج )٣(واصــــل)مــــد( .٩٤٣
 .دا وبريوت غريب دمشقْيَ من أعامل ص،اجلليل
 .، ومكحول وجماهد،عطاءو ، وطاووس، احلسن:روى عن
 .جيهَ وعمر بن موسى بن و، األوزاعي:وعنه

ال أدري مـا واصـل بـن : ر عـن حييـى بـن سـعيدَّامَقال حممـد بـن عبـد اهللا بـن عـ
ــــه وال حرفــــا؟أيب مجيــــل هــــذ ــــَ وأَا، وال أروي عن ــــه َب ــــروي عن مــــن حــــديث ى أن ي
 .ًائاألوزاعي شي

                                                        
 ).٣٠/٣٩٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 .مبذول بن عمرو بن غنم:  يف املصدر)٢(
 ).٣٠/٣٩٨: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٥٧ 
 .واصل بن أيب مجيل ال يشء: وقال إسحاق بن منصور عن ابن معني

 .مستقيم احلديث: مريم عن ابن معنيوقال أمحد بن سعد بن أيب 
 .روى عنه األوزاعي أحاديث مرسلة: وقال البخاري
 .ال يوجد فيها مسند: قال اخلطيب

 .»الثقات«كره ابن حبان يف ذو
 قـال ، أن األوزاعـي ملـا هـرب مـن عبـد اهللا بـن عـيل اختبـأ عنـدهوذكر أبـو داود

َت بـضيافة أحــد كــام هتْيــَّهتنومــا : األوزاعـي رمــي َأين يف هَّبــَيــت بـضيافته، كــان خَّنَ
ث َّ وكـان األوزاعـي إذا حـد، فكل ليلة ال يتكلف يطبخ مـن ذلـك العـدسالعدس
 .وهو هذا: أنا أبو بكر، قال أمحد وأبو داود: عنه يقول

لبـة ْعَد بـن احلـارث بـن ثَسـَ، مـن بنـي أُّيِدَان األحدب األسـَّيَبن ح )١(واصل)ع( .٩٤٤
 .اش من فوقَّيَ وهو موىل أيب بكر بن ع،ّوريُابَّاع السَّيَودان الكويف، بُبن د
َ ورش،شْيَبــُحبــن  زر و،ِّعــيِخَّ إبــراهيم الن:روى عــن  ، وأيب وائــل،يــح القــايضُ

 .ٍةَّدِ وع،يدَوُرور بن سَْعوامل
 .مَسْقِ ومغرية بن م،عرْسِ وم، وشعبة،ُّوريَّالث: ه مجاعة منهموعن
 .ثقة: بن معني وأبو داود والنسائيقال ا

 .ثبت: ًةَّرَوقال ابن معني م
 . صالح احلديث،ٌصدوق: وقال أبو حاتم

                                                        
 ).٣٠/٤٠٠: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٥٨ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .مات سنة عرشين ومائة: مْيَعُقال أبو ن
ُّايشَقَّبن السائب الر )١(واصل)ق ت( .٩٤٥  .ُّيَْرص أبو حييى الب،ِ

 .رة بن أخي أيب أيوب األنصاريْوَ وأيب س،باحَ عطاء بن أيب ر:روى عن
 ومـروان ،ُّيسِنافـَّد الطيـبُ وحممـد بـن ع،القاسـم بـن مالـك: وعنه مجاعـة مـنهم

 .، وأيب معاوية الرضير ووكيع،ُّاريَزَالف
 .ليس بيشء:  عن ابن معنيقال أبو داود
 مثل أشعث بن : زاد أبو زرعة.ضعيف: ن أيب شيبة وأبو زرعةوقال أبو بكر ب

 . وأشباههام،مْيَلُ وليث بن أيب س،ارَّسو
 .منكر احلديث:  البخاري وأبو حاتموقال

 .مرتوك: ُّديَْز واألُّسائيَّوقال الن
 .أحاديث الثقاتشبه ُأحاديثه ال ت: يِدَوقال ابن ع

 .هـ١٤٤مات سنة 
،  أبـو حممـد: أبـو القاسـم، ويقـال، بـن هـالل األسـديبن عبـد األعـىل )٢(واصل)٤ م( .٩٤٦

 .الكويف
 ،لْيَضُ وحممـد بـن فـ، ومحـاد بـن أسـامة، أسباط بـن حممـد:روى عن، )٣(شيخ

                                                        
 ).٣٠/٤٠١: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/٤٠٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٣(



 ٥٩ 
 . وأيب بكر بن عياش، وحييى بن آدم،ووكيع

 وأبـو ، بن خملدُّيِقَ وب، وأبو بكر بن أيب عاصم،ىلْعَأبو ي: وعنه مجاعة منهم
 .، وأبو حاتمزرعة

 .ثقة: َّنيَطُلنسائي وموقال ا
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .هـ٢٤٤مات سنة : قال مطني
 ولــيس ،،  أخــو ســعيدُّيْرصَة البــَّرُ أبــو حــ،بــن عبــد الــرمحن )١(واصــل)س قــد م( .٩٤٧

 .بالرقايش
 ، وحممـد بـن واسـع،]أ-٧٤[ وابـن سـريين، واحلـسن،ِّينَزُ بكر امل:روى عن
 .ِّايشَقَّويزيد الر

 وحييـى ، ووكيـع،مْيَشُ وهـ، وابـن مهـدي،محـاد بـن سـلمة: وعنه مجاعة مـنهم
وجـاء رجـل : كـان خيـتم يف كـل ليلتـني، قـال :  وأبو داود الطياليس وقـال،القطان

 .د الناسِّ وقد مات سي،تسألني عن حديث:  فقال،إىل شعبة فسأله عن حديث
 .هو أصدق الناس: وقال غريه عن شعبة قال

 .ي حيدثان عنهكان حييى وابن مهد: وقال الفالس
 .ثقة: وقال أمحد

 .ٌصالح: وقال ابن معني

                                                        
 ).٣٠/٤٠٦: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٦٠ 
 .م عليهَّدَقُيليس بذاك، أخوه سعيد : وقال أبو داود
 .ليس به بأس: ًةَّرَ وقال م.ضعيف: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ١٥٢مات سنة 

 .الَّزَبن عطاء البرصي الغ )١(واصل .٩٤٨
 وذلك ألنه لزم حلقة احلسن البرصي ثـم ،رأس املعتزلة، وهم منسوبون إليه

 ، من قال بمقالتهمِّ عىل كلُقَلْطُوا املعتزلة ثم صار يُّمُسَاعتزل عنه وتبعه أقوام ف
ًوكانت له مصنفات يف مذهبه، وكان فصيحا بليغا  إال أنه كـان يلثـغ بـالراء، فكـان ً

ْ وكـان خي،يتجنبهـا يف كالمــه  عــىل اليقــني،  الفــريقني مـن أهــل اجلمـل الَ أحـدُئِّطــُ
اقـة ب وعائـشة وطلحـة والـزبري عـىل ٌّلو شهد عندي عـيل:  يقول-قبحه اهللا-وكان 
 . ما قبلت شهادهتمٍلْقَب

 ، مولده سنة ثامنني.احلديث ال حيتج به، رجل سوء كافرذاهب : قال األزدي
 . هـ١٣١ومات سنة 

ـــــَُهمـــــوىل أيب عيينـــــة بـــــن امل )٢(واصـــــل)ق س د م بـــــخ( .٩٤٩  ُّيِدَْزاألرة ْفُب بـــــن أيب صـــــَّل
 .رةْزَيينة عُ، واسم أيب عُّيَْرصالب

ـــَ ورجـــاء بـــن ح، احلـــسن:روى عـــن  وأيب جعفـــر ، والـــضحاك بـــن مـــزاحم،وةْي
 .ٍةَّدِ، وعِّبري املكيُّ وأيب الز،الباقر

                                                        
 ).٨/٣٦٩: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٢٩: (»ان االعتدالميز «)١(
 ).٣٠/٤٠٨: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٦١ 
ان َّسَ وهـشام بـن حـ، وعبـد الـوارث، وشعبة،محاد بن زيد: وعنه مجاعة منهم

 .-وهو من أقرانه-
 .ثقة: قال أمحد وابن معني

 .صالح: وقال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .)١(واضح .٩٥٠
 .عن احلسن البرصي

 .جمهول: قال أبو حاتم
 . بن سالمة- وقيل بالقاف،بالفاء- )٢(وافد .٩٥١

 .، وعن يزيد الرقايش-ومل يسمع منه- عن أنس
 . وحممد بن عجالن، ابن وهب:وعنه

 .مل يصح حديثه: ُّقال البخاري
حتمـل أن يكـون مـن يزيـد ُد يف حديثـه مـن اإلنكـار فيِجـُا وومـ: وقال أبو حاتم

 .الرقايش
 )٣(القــدح فيــه موضــوعة عــن قــوم ضـعفاء ال يتهيــأ بأشـياء يــأيت :وقـال ابــن حبــان

                                                        
 ).٨/٣٧٠: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٣٠: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٨/٣٧١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٣٠: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ...ال يتهيأ إلزاق القدح): ٣/٨٥: (»املجروحني« يف )٣(



 ٦٢ 
 .عن روايته أوىل )١(فالتنكبدوهنم، 

 .ضعيف: وقال الدارقطني
 .بن احلافظ أيب يعىل أمحد بن عيل بن املثنى املوصيل )٢(واقد .٩٥٢
 ابــن ماجــه مــن القاســم بــن أيب املنــذر  )٤(»ســنن«طــاهر يف ســامعه  )٣(ابــنم َّكلـَت

 .اخلطيب
 .، حليف بني عدي بن كعببن عبد اهللا بن عبد مناف التميمي )٥(واقد)أ( .٩٥٣

 .روى عمن رأى عثامن بن عفان
 .نادِّ أبو القاسم بن أيب الز:وعنه

 .له صحبة: قال أبو حاتم
ِ عليـــه وســـلم يف رسهـــو الـــذي بعثـــه صـــىل اهللا: مْيَعـــُوقـــال أبـــو ن ة عبـــد اهللا بـــن َّيـــَ

 ذكــره ابـن إســحاق ،جحـش وأسـلم قبــل دخولـه صــىل اهللا عليـه وســلم دار األرقـم
 .هاَّلُ وشهد املشاهد ك:ًفيمن شهد بدرا، قال

 .بن عبد اهللا )٦(واقد)د( . ٩٥٤
 . وعنه شعبة.»ًي كفاراجعوا بعدْرَال ت« :، عن ابن عمر حديثن أبيهع

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر.  فالسكت: يف األصل)١(
 ).٨/٣٧١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٣٠: (»ميزان االعتدال«)٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. أبو:  يف األصل)٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. من:  يف األصل)٤(
 ).٢/٣٣٩: (»التعجيل«و ) ٣/١٨٣١: (»التذكرة«و ) ١/٤٥٣: (»اإلكامل «)٥(
 ).٣٠/٤١١: (»لكاملهتذيب ا« )٦(



 ٦٣ 
 .سيأيتو ،بن عبد اهللا بن عمر حممد بن زيد  واقد بن:هو
 .ُّبن عبد الرمحن بن سعد بن معاذ األنصاري )١(واقد)د( .٩٥٥

 .»يف خطبة املرأة«عن جابر حديث 
 . بن إسحاق عن داود بن احلصني عنهروى حديثه أبو داود من طريق حممد

-٧٤ [)٢(روى عنه حممد بن إسـحاق: »الثقات«وغلط ابن حبان يف قوله يف 
 .]ب

 : فإنه هو، واقد بن عمرو بن سعد بن معاذعم مل يكن ابن إن: قال شيخنا
س بـن عبـد ْيَ القـعامن بـن امـرئُّبن عمرو بن سـعد بـن معـاذ بـن الـن )٣(واقد)س ت د م( .٩٥٦

 .ينََد أبو عبد اهللا امل،ُّيلَهَْش األُّشهل األنصاريَاأل
 د م(مِْعطُ ونافع بن جبري بن م، وجابر، وأنس، أفلح موىل أيب أيوب:روى عن

 .)س ت
تبــة بــن ُ وع،رةْجــُ وســعد بــن إســحاق بــن كعــب بــن ع،صنيُ داود بــن احلــ:وعنــه

، وحييـــى بــــن ســــعيد  وحممـــد بــــن عمــــرو بـــن علقمــــة، وحممــــد بـــن زيــــاد،بـــريةُج
 .)س ت د م(األنصاري

 . وله أحاديث: زاد ابن سعد.ثقة: وأبو زرعةقال حممد بن سعد 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٠/٤١١: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل« ختطئة ابن حبان من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )٢(
 ).٣٠/٤١٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٦٤ 
 .مات سنة عرشين ومائة: وابن أيب عاصم )١(قال عيل بن املديني

 ُّيشَرُبــن حممــد بــن زيــد بــن عبــد اهللا بــن عمــر بــن اخلطــاب القـــ )٢(واقــد)س د م خ( .٩٥٧
 . وعاصم، وزيد، وعمر،، أخو أيب بكرُّريَمُ العُّويَدَالع
 وعبـد ، وصفوان بن سليم،)م خ( وسعد بن مرجانة،)س د م خ( أبيه:روى عن
 .)خ م( ونافع،)خ(بن املنكدر وحممد ،يكةَلُاهللا بن أيب م
 .شعبة: وعنه
 .ثقة: ل أمحد وابن معني وأبو داودقا

 .صالح احلديث: وقال ابن معني مرة
 .تج بحديثهُ ثقة، حي،ال بأس به: وقال أبو حاتم

 .ُّينََد املُِّييثَّبن أيب واقد الل )٣(واقد)د( .٩٥٨
ور ُهـُ ظَّمَهـذه ثـ« :لنـسائه  )٤(]قـال[عن أبيـه أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم 

 .»ُْرصاحل
 . زيد بن أسلم:وعنه
 .ه أمحدَّامَه أبو داود يف روايته وسِّمَسُمل ي

                                                        
 .»هتذيب الكامل« النقل عن ابن املديني من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )١(
 ).٣٠/٤١٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٠/٤١٥: (»لكاملهتذيب ا« )٣(
 . زائدة ليست يف األصل)٤(



 ٦٥ 
 .ٌّويفُ ك،دةْيَلُأبو عبد اهللا، موىل زيد بن خ )١(واقد)س( .٩٥٩
 . وسعيد بن جبري، زاذان:عن
 .، وشعبة وسليامن بن معاذ، والثوري، زائدة:وعنه

 . شيخ صدقكان: عن سفيان: لَّمَؤُقال أمحد عن م
 .ًاْريَ أثنى عليه سفيان خ:قال حييى: وقال عيل

 . به بأسَليس: وقال النسائي
 .»الثقات«ان يف َّبِوذكره ابن ح

 .، يأيتديفور العبْعَأبو ي دانْقَ و:، ويقال)٢(واقد •
 تـابعي ،ُّيِِْرص أبـو عبـد اهللا املـ،ُِّيبـْعَ، ثـم الكُّافريَعـَبن عبـد اهللا امل )٣(واهب)مد بخ( .٩٦٠

 . عن النبي صىل اهللا عليه وسلمرسلأ
،  وأيب هريـــرة،ة بـــن عـــامرعقبـــ و، وعبـــد اهللا بـــن عمـــرو، ابـــن عمـــر:وروى عـــن

 .وغريهم
 .، وآخرون والليث، وعمرو بن احلارث، وابن هليعة،امم ابن إسامعيلِ ض:وعنه

 . »قاتِّالث«ان يف َّبِذكره ابن ح
 .هـ١٣٧مات بربقة سنة : وقال ابن يونس

                                                        
 ).٣٠/٤١٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/٤١٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٠/٤١٨: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٦٦ 
 .اديَُرروة املأبو ع ،)١(واالن .٩٦١
 .ض له ابن ايب حاتمَّيَب

 .جمهول: وقال الدارقطني
 .ووثقه ابن خزيمة

 :عل ابن خزيمة إنام وثقول
ْهبيسبن  )٢(واالن)أ( .٩٦٢ َ  .وي، البرصي املدينَدَالع ُ

 . فإنه وثقه ابن معني،يروي عن حذيفة بن اليامن
 :وهلم

 .احلنفي )٣(واالن .٩٦٣
 .ْريَمُ وعنه مالك بن ع.يروي عن ابن مسعود

ج بـن وائـل بـن ربيعـة َعْمَوق بن وائل بن ضـْرسَد بن مْعَر بن سْجُبن ح )٤(وائل)٤ م ر( .٩٦٤
 ُّميْرضَيـد احلـَنُ أبـو ه،عامن بـن زيـد بـن مالـك بـن زيـد بـن احلـرضميُّبن وائل بـن الـن

 .، وقيل غري ذلك يف نسبهُّويفُالك

                                                        
). ٨/٣٧٣: (»لـــسان امليـــزان«و ) ٤/٣٣١: (»ميـــزان االعتـــدال«و) ٤٥٤ص: (»اإلكـــامل« )١(

 .يف األصل) أ(ومل أجده يف التذكرة وال التعجيل، ومل يرمز له 
 )٣/١٨٣٣: (»التــــــــــــــذكرة« و)٤٥٤ص(: »اإلكــــــــــــــامل«و) ٨/٣٧٢: (»لــــــــــــــسان امليــــــــــــــزان «)٢(

 ).٢/٣٤٢(: »تعجيل املنفعة«و
وال » التــــــــــذكرة«ولـــــــــيس يف ). ٩/٤٣: (»اجلـــــــــرح والتعـــــــــديل«و ) ١/٤٥٤: (»اإلكـــــــــامل «)٣(

 .يف األصل) أ(ومل يرمز له » التعجيل«
 ).٣٠/٤١٩: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٦٧ 
وأثنــى وقــدم عــىل رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم وأطلعــه معــه عــىل املنــرب 

 روى عـن النبـي صـىل اهللا عليـه .ر بقيـة سـيد األقيـالْجُهذا وائل بن ح: عليه وقال
 .وسلم
وائـل :  وقيـل،مـة بـن وائـلَقْلَ وع-مل يسمع منه: وقيل-ه عبد اجلبار ُ ابن:وعنه

 وكليـب بــن ،ُّصبيْحــَ وعبــد الـرمحن الي،سعنـبر بــن ْجـُم، وحْهــَبـن علقمــة وهـو و
 .، وأم حييى زوجتهمَسُهلم مل ي وموىل ، وأبو حريز،)٤ي(شهاب

 .ذكره حممد بن سعد فيمن سكن الكوفة
 .ه هباُبِقَوع: قال أبو نعيم

 .ُّويفُ أبو بكر الك،ميْيَّالت]أ-٧٥[ بن داود )١(وائل)٤ بخ( .٩٦٥
 ،ِّيْرصَ واحلسن البـ، وابنه بكر بن وائل،يِيمَّ والت،عيَخَّ إبراهيم الن:روى عن

 .ٍةَّدِ وع، وقاص وحممد بن سعد بن أيب،رمةكِْوع
 ، والـــسفيانان،ابنـــه بكـــر وهـــو مـــن شـــيوخه، ومـــات قبلـــه: وعنـــه مجاعـــة مـــنهم

 . وحييى القطان، وشعبة،ورشيك
 .، وهو ثقة ثقة عن الزهريابنهث عن ِّدَُحي: قال أمحد

مل يسمع مـن ابنـه :  قال سفيان: عن عيل بن املديني:وقال يعقوب بن سفيان
َشيئا، إنام نظر يف كتابه حديث  . الوليمةً

 .ه متقاربانُ وهو وابن،هو صالح احلديث: وقال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٠/٤٢٠: (» الكاملهتذيب« )١(



 ٦٨ 
 :ومن األوهام

 .مةَقْلَبن ع )١(وائل)د( •
 والـصواب ، كذا رواه أبـو داود.وعنه عبد اجلبار بن وائل .رْجُعن وائل بن ح

 . بن وائلُمةَقْلَ ع:رواية مسلم
 .بابِّم الرْيَمن ت، ُّويفُ الكُّيْميَّة الت بن مهان)٢(وائل)س( .٩٦٦

 .عن ذر عن حسان عنه: ، وقيل وعنه ذر بن عبد اهللا اهلمداين.عن ابن مسعود
 .»الثقات«ان يف َّبِذكره ابن ح

 .ة مسلم الطائفيَْلَيُلبن أيب د )٣(رْبَو)ق س د( .٩٦٧
 .كة وغريهْيَسُمون بن مْيَعن حممد بن عبد اهللا بن م

 ووكيــع بــن ، وابــن املبــارك، وأبــو عاصــم،ُّوريَّ والثــ،لتَّ ســعد بــن الــص:وعنــه
 .ُّعيَخَّ وأبو مالك الن،اجلراح

 .ثقة: قال ابن معني
ُّيلُْسبن عبد الرمحن امل )٤(رةَبَو)س د م خ( .٩٦٨ ية بن عامر بن عمرو ِلْسُ، من بني مِ

ْجلة بن َلُبن ع  : ويقال،يمةَزُ أبو خحارثي، إنه : ويقال،د بن مالك بن أددَ
 .ُّلكويف ا،أبو العباس

                                                        
 ).٣٠/٤٢٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/٤٢٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٠/٤٢٥: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٣٠/٤٢٦: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٦٩ 
، وعــدة مــن  وأيب الطفيــل، وابــن عمــر، وابــن عبــاس،ِّاريَّ متــيم الــد:روى عــن

 .التابعني
 ،عرْسِ ومـ، وجمالـد، واألعمـش،ان بـن بـرشي وب، إسامعيل بن أيب خالد:وعنه

 .، وآخرونوأبو إسحاق السبيعي
 .ثقة: قال ابن معني وأبو زرعة

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .يْرسَبالكوفة يف والية خالد القتويف : قال ابن سعد

 .ّز الكويفْرُ أبو ك،ُّاحلارثي )١(رةَبَو)س مد( .٩٦٩
 .ربيع بن زياد:  ويقال،عن ربيعة
 . واألعمش،ديو وداود األ،زْرُ ابنه ك:وعنه
 .بن موسى بن الفرات البرصي )٢(مةثيَو .٩٧٠

 .أمحد بن إبراهيم:  وعنه.عن سلمة بن الفضل
 )٣(ةمــــة عــــن ســــلمثي أمحــــد بــــن إبــــراهيم عــــن وَّب إىلَتــــَك: قــــال ابــــن أيب حــــاتم

 . موضوعةَبأحاديث

                                                        
 ).٣٠/٤٢٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٣٧٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٣١: (»ميزان االعتدال «)٢(
 .صحيح من املصدرخطأ، والت. مسلم:  يف األصل)٣(



 ٧٠ 
 .طيَقَّبن املبارك الس )٢( اهللاهبةبن  )١(وجيه .٩٧١

 . من أبيهُرَبْدَهو أ: قال ابن عساكر
ُّيشَبـَحيش بـن حـرب احلَبن حرب بن و )٣(ِيشْحَو) د ق( .٩٧٢ ، مـوىل جبـري ُّيصْمـِ احلِ

 .عمْطُبن م
 .عن أبيه عن جده

 وحممــد بــن ، وصــدقة بــن خالــد،د بــن عبــد اجلبــاريع وســ، ابنــه إســحاق:وعنــه
 هاشم بن عيسى بـن بـشري  وأبو معاوية، وحممد بن شعيب،سليامن بن أيب داود

 . املعروف بابن أيب هريرة، والوليد بن مسلمُّيصْمِاحل
 .ال بأس به: ُّيلْجِقال الع

 .شتغل به وال بأبيهُال ي: وقال صالح بن حممد احلافظ
 جبـري بـن مطعـم،  مـوىل،بْرَأبـو حـ: ة، ويقـالَمََس أبو د،ربَبن ح )٤(يشْحَو)ق د خ( .٩٧٣

 . جد الذي قبله،بن عدي )٥(موىل طعمة: وقيل
ديقني ثـم أسـلم ِّ يف الصحابة وهـو قاتـل محـزة بـن عبـد املطلـب أحـد الـصُّدَعُي
 .ل مسليمة الكذاب، فكان يقول هذه هبذهَتَوق

                                                        
 ).٨/٣٧٥: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٣١: (»ميزان االعتدال«)١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عبد اهللا:  يف األصل)٢(
 ).٣٠/٤٢٨: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٣٠/٤٢٨: (»هتذيب الكامل« )٤(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. طعيمة:  يف األصل)٥(



 ٧١ 
 .كر الصديق، وعن أيب ب النبي صىل اهللا عليه وسلم:روى عن
 .راي وعبيد اهللا بن عدي بن اخل،)١(عمرو وجعفر بن ، ابنه حرب:وعنه

 .لوكةْدَب امل وهو أول من لبس الثيا،كان يسكن محص
 كاتــب املغــرية بــن شــعبة ،ُّويفُد الكــْرَأبــو الــو:  أبــو ســعيد، ويقــال،ُّقفــيَّالث )٢(ادَّرَو) ع( .٩٧٤

 .ومواله
 . ووفد عىل معاوية،روى عنه

 ،الــشعبيو ، ورجــاء بــن حيــوة، أبــان بــن صــالح:]ب-٧٥[نهموعنــه مجاعــة مــ
 .، ومكحولْريَمُ بن عوعبد امللك

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .، نزيل بغدادُّيَربَّ أبو حممد الط،ُّيميِمَّبن عبد اهللا الت )٣(دْرَو)عس( .٩٧٥

 وحممد بن طلحة بن ، وجرير بن عبد احلميد،اشَّيَ إسامعيل بن ع:روى عن
ِّرصُم  .غريهمف وَ

 وحممــد بــن عبــد اهللا بــن ، وأمحــد بــن مالعــب،)٤(وحييــى ابنــاه حممــد :وعنــه
 .)٥(َّاملخرميمبارك 

                                                        
 .ه من املصدروما أثبتنا. عون:  يف األصل)١(
 ).٣٠/٤٣١: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٠/٤٣٢: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عيل:  يف األصل)٤(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. الصوري:  يف األصل)٥(



 ٧٢ 
 .ثقة: عديَّقال الس

أبو « : عن احلارث عن عيلّبيْعَّ يف مسند عيل من طريق الشُّروى له النسائي
 .»أهل اجلنة )١(كهولدا ِّيَبكر وعمر س

ــرش الكــويف،ُّيباينَّالــش: ويقــال ،ُّريُكيــشال )٣(يــبلُبــن عمــر بــن ك )٢(ورقــاء) ع( .٩٧٦ ،  أبــو ب
 .من مرو: ، ويقالوارزمُأصله من خ: نزيل املدائن، ويقال

، وعبد اهللا بـن -وهو من أقرانه- وشعبة ، واألعمش، زيد بن أسلم:روى عن
 . ومجاعة،يعيِبَّ وأيب إسحاق الس، وعمرو بن دينار،دينار

 ، وأبــو نعــيم، وشــعبة،ابةَبَ وشــ، وبقيــة،آدم بــن أيب إيــاس: وعنــه مجاعــة مــنهم
عليـــك : قـــال يل شــعبة:  وأبــو داود الطيالـــيس، وقــال، ويزيـــد بــن هـــارون،ووكيــع

 .ال تلقى مثلهفإنك  )٤(]بورقاء[
: يـل لـهة، قَّنُثقـة صـاحب سـ: سـمعت أمحـد يقـول: وقال أبـو داود السجـستاين

 .ال أدري: ًكان مرجئا؟ قال
فه يف ِّعَضُ وكــــان يــــ،غــــري حـــرفف يف ِّحَصُ كــــان يـــ:قـــال أمحــــد: وقـــال حنبــــل

 .سريْفَّالت
 إليـــك يف تفــسري ابــن أيب نجـــيح أو ُّ ورقــاء أحــب:قلــت ألمحـــد: وقــال حــرب

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. شباب:  يف األصل)١(
 ).٣٠/٤٣٣: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. لكهي:  يف األصل)٣(
 . زيادة من املصدر، ليست يف األصل)٤(



 ٧٣ 
 »التفسري«كالمها ثقة، وورقاء أوثقهام إال أن ورقاء يقولون مل يسمع :  قال؟شبل

 .ٌضْرَبعضه ع:  يقولون،كله من ابن أيب نجيح
قــرأت نــصفه  »التفــسري«كتــاب :  قــال ورقــاء: قــال معــاذ:وقــال عــيل عــن حييــى

 .هذا تفسري جماهد: عىل ابن أيب نجيح وقرأ عيل نصفه، وقال
 .ًال يساوي شيئا: بن معني عن حييىوقال ا

 .صالح: ةَّرَ وقال م.ثقة: وقال ابن معني
 . وحدثنا عنهسمعت معاذ بن معاذ أحسن الثناء عليه ورضيه: سَّوقال الفال

 .ال أن فيه إرجاءة إورقاء صاحب سن: وقال أبو داود
 .، وكان صالح احلديثكان شعبة يثني عليه: وقال أبو حاتم
 شعيب عبد الرمحن ومن ناد من ابنهِّ أيب الز يفَّ إيلُّهو أحب: وقال أبو زرعة

 .، ومن املغرية بن عبد الرمحنةزبن أيب مح
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 وروى ،ن منــــصور نــــسخةلــــه عــــن أيب الزنــــاد نــــسخة وعــــ: )١(وقــــال ابــــن عــــدي

 .أحاديث غلط يف أسانيدها وباقي حديثه ال بأس به
 .)٢(كاينْرَالو .٩٧٧
 .ً أنه أسلم يوم مات أمحد بن حنبل عرشون ألفا، وهذا غري معروفىحكَ

                                                        
هتــذيب «، والنقــل عــن ابــن عــدي مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل )٧/٩٠: (»الكامــل «)١(

 .»الكامل
 ).٨/٣٧٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٣٢: (»ميزان االعتدال«)٢(



 ٧٤ 
 .ُّاميَّح الشْوَ أبو ر،يِفَقَّبيح الثَبن ص )١(رزيو) ق( .٩٧٨

 .سبلَحة بن َْرسيَعن يونس بن م
 .ونُ وآخر،رَّامَام بن عشِ وه،م بن محادْيَعُ ن:وعنه

 .ء بيشَليس: مْيَحُقال عثامن الدارمي عن د
 . احلديثُصالح: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .كان من األبدال: وقال أبو نعيم األصبهاين

 :وهلم
 .ٌّيَْرصان، بَّيح الوزِبَبن ص )٢(وزير .٩٧٩

، فْرق ال يأخـذ بـالكـان رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم« :عن ثابت عـن أنـس
 .»وال يقبل قول أحد عىل أحد
 .وعنه قتيبة بن زنجي

 .ً متييزاَرِكُذ
 .ّريَزَج: وقال ابن عدي، ٌّ، شاميُّالينْوَاخل )٤(بن عبد الرمحن )٣(وزير .٩٨٠

 .شربمة، وغريمها وعبد اهللا بن ،بيديُّ حممد بن الوليد الز:روى عن
                                                        

 ).٣٠/٤٣٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/٤٣٩(: »هتذيب الكامل« )٢(
 ).٨/٣٧٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٣٣: (»ميزان االعتدال«)٣(
  .وزير بن عبد اهللا: يف املصادر )٤(



 ٧٥ 
 .]أ-٧٦[انَّسَ ووضاح بن ح، بقية بن الوليد:وعنه

ــذي روى حــديث أن رســول اهللا صــىل اهللا : قــال عبــاس عــن ابــن معــني وزيــر ال
 . ليس بيشء»ًأعطى معاوية سهام«عليه وسلم 

ًروى حديثا معضال: وقال السعدي ً. 
 .جمهول: وقال أبو حاتم
 .ضعيف احلديث: وقال أبو زرعة
 .ليس بمعروف: وقال ابن عدي
 .منكر احلديث: وقال ابن حزم

ْ الربُّديَْزاج األَّبة بن وسْقُبن ع )١(اجَّوس) ق( .٩٨١ ُّساينُ  .ُّيسِدَْقبة املْقُ أبو ع،ِ
 والوليد بن ،لْقِ وه،ابن إسحاق )٢(]روى عن شعيب. اجَّسَعقبة بن و[من ولد 
 .، وغريهمريَّقَُوحممد امل
 .البهراينليامن بن عبد احلميد ُ وس، إبراهيم بن حممد بن يوسف:وعنه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .زاََّز البُّانة الواسطيَوَ أبو ع،ُّريُكَْشبن عبد اهللا الي )٣(احَّضَالو) ع( .٩٨٢

 ويقــال ،ِّيِركُْشَجــان وهــو مــوىل يزيـد بــن عطــاء بــن يزيــد اليــْرُي جْبَكـان مــن ســ
                                                        

 ).٣٠/٤٤١: (»هتذيب الكامل« )١(
 . زيادة من املصدر ال يستقيم السياق بدوهنا)٢(
 ).٣٠/٤٤١: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٧٦ 
 .إنه موىل أبيه: ، وقيلِّديْنِالك

 ومحـــاد بـــن أيب ، واحلكـــم، أيـــوب: وروى عـــن. وابـــن ســـريين،رأى احلـــسن
 ، وأيب الـــزبري، وعمـــرو بـــن دينـــار، وعبـــد امللـــك بـــن عمـــري،مـــش واألع،ســـليامن
 .وخلق

 ، وقتيبـة،مْيَعـُ وأبو ن،انَّفَ وع، وسعيد بن منصور،ةَّيَلُابن ع: وعنه مجاعة منهم
ــَ واهل، ومــسلم بــن إبــراهيم،دَّدَسُومــ وهــو آخــر مــن روى - ُّيَرتْسُّثم بــن ســهل التــْي
 .انيو الوليد الطيالس وأب، وأبو داود، ويزيد بن زريع، ووكيع،-عنه

 .ًناس حديثا عن املغرية أبو عوانةأحسن ال: قال ابن املبارك
 .كتاب أيب عوانة أثبت من حفظ هشيم: وقال ابن مهدي

عوانــة بحــديثهام يعنــي مــا أشــبه حــديث أيب : د عــن حييــى القطــانَّدَسُوقــال مــ
 .شعبة وسفيان
 وهـــو يف ،ً كـــان ثبتـــا،طْقَّم والـــنْجـــَكـــان صـــحيح الكتـــاب كثــري الع: وقــال عفـــان

 .ًمجيع حاله أحسن حديثا عندنا من شعبة
ث مـن حفظـه َّ وإذا حـد،ث من كتابه فهو أثبت من رشيكَّإذا حد: وقال أمحد

 .مِهَربام و
 . وسقط مواله يزيد، ثبت أبو عوانةجائز،حديثه : وقال ابن معني
 . إذا حدث من كتابهٌثقة: وقال أبو زرعة
 وهــــو ،ًه غلـــط كثـــرياِظــــْفِ وإذا حـــدث مـــن ح،ةكتبــــه صـــحيح: وقـــال أبـــو حـــاتم

 ،وص ومــن جريــر بــن عبــد احلميــد مــن أيب األحــَّ إيلُّ ثقــة، وهــو أحــب،صــدوق



 ٧٧ 
َّوأحفظ من مح  .اد بن سلمةَ

ة وكتابة احلديث َّيِّرُه بني احلَّكان مواله يزيد بن عطاء قد خري: وقال ابن عدي
ً فجــاءه يومــا ســائل ،ارةفاختــار كتابــة احلــديث عــىل احلريــة، ثــم أذن لــه يف التجــ

ــَة وقــال بالبــرص فأعطــاه فــدار عــىل رؤســاء ،اعطنــي درمهــني وأنفعــك: فقــال روا كِّ
أنف أن ينكر حديثه عىل يزيد بن عطاء فإنه قد أعتق غالمه، فاجتمع الناس إليه ف

 .ًفأعتقه حقيقة
ًيـا ثقـة، ِّمُمـا أشـبه حديثـه بحـديث الثـوري وشـعبة وكـان أ:  وقال أمحد وحييـى

أبو عوانة مع ثقته وإتقانه يفزع من شعبة حتى تابع شعبة يف روايته حـديث وكان 
 وقيــل ،٥مــات ســنة . مــةَقْلَطــة وإنــام هــو خالــد بــن عُفْرُالوضــوء عــن مالــك بــن ع

 .هـ١٧٦
 .قةَّ، سكن الراريبيل األنَشْهَّنبن حييى ال )١(احَّالوض .٩٨٣

 .ليس باملريض:  وقال.روى عنه أبو حاتم
 . حفظهوز االحتجاج به لسوءال جي: وقال ابن حبان

 أبـــو ،ُّزاعـــيُدع اخلْصِنانـــة بـــن عبـــد اهللا بـــن مـــِطـــاء بـــن كَبـــن ع )٢(ضـــنيَالو) ق عـــس د( .٩٨٤
 .ُّمشقيِّ الد،أبو عبد اهللا: كنانة، ويقال

 وعطـــاء، ، وســامل بـــن عبــد اهللا،دانْعـــَ وخالـــد بــن م، بــالل بـــن ســعد:روى عــن
 .ٍةَّدِ وع،ومكحول

                                                        
 ).٨/٣٨٠: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٣٤: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٣٠/٤٤٩: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٧٨ 
ــــن ،ُّ والواقــــدي،دانَّ واحلــــام، بقيــــة:]ب-٧٦[وعنــــه مجاعــــة مــــنهم  والوليــــد ب

 .، فلم يكن يف احلديث بذاكبَطُكان صاحب خ:  وقال،سلمُم
 .ليس به بأس، كان يرى القدر: ةَّرَ وقال م.قةث: وقال أمحد وابن معني ودحيم

 .ًكان ضعيفا يف احلديث: مد بن سعدوقال حم
 .واهي احلديث: ُّيِدْعَّوقال الس

 .كرِنُتعرف وت: وقال أبو حاتم
 .ه أوثق منهُغري: ُّيبْرَوقال إبراهيم احل

 .ضعيف: وقال ابن قانع
 .ًما أرى بحديثه بأسا: وقال ابن عدي
 .»الثقات«ان يف َّبِوذكره ابن ح

 .هـ١٤٩:  وقيل٧مات وله سبعون سنة، وذلك سنة 
 .ُّيِمََاماب اليَّثَبن عبد الرمحن بن و )١(ةَلْعَو) د بخ( .٩٨٥

 .ُّميَامَ وعنه عمر بن جابر الي.بانْيَبن شعن عبد الرمحن بن عيل 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

َبن رش )٢(وفاء) د( .٩٨٦  .ُّيِْرص املُّيِمْرضَاحل )٣(ُّيفَدَّح الصْيُ
 . واملستورد بن شداد،ل بن سعد يف قراءة القرآنْهَ وس، رويفع:عن

                                                        
 ).٣٠/٤٥٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٠/٤٥٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. الصويف:  يف األصل)٣(



 ٧٩ 
 .مْيَعُ وزياد بن ن، بكر بن سوادة:وعنه

 .»قاتِّالث«ان يف َّبِذكره ابن ح
 .ُّويفُزيد الكي أبو ،ُّ الوالبيُّيِدََسبن إياس األ )١(اءَقِو )س قد( .٩٨٧

 . وعدة،لُفْلُ واملختار بن ف، وجماهد، سعيد بن جبري:روى عن
ان وقال فيام َّ وحييى القط، وابن املبارك، والثوري،إياس: وعنه مجاعة منهم

 .عتمد عليهما كان بالذي ي: ةَّرَ وقال م. ليس بالقوي:نقله عيل عنه
 .فه حييى القطانَّعَض: وقال أمحد وأبو خيثمة

 .ليس بالقوي: َّسائيَّوقال الن
 .ال يعتمد عليه: قال حييى بن سعيد

 . وكان ال بأس به:اء بن إياسَقِ ثنا و:ُّثنا الثوري: وقال قبيصة
 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .لكثري، وأرجو أنه ال بأس بهيس باحديثه ل: وقال ابن عدي

 .ليس باملتني عندهم: )٢(وقال أبو أمحد احلاكم

                                                        
 ).٣٠/٤٥٥: (»هتذيب الكامل« )١(
، والنقـل عـن أيب أمحـد احلـاكم مـن زيـادات احلـافظ ابـن )١١/١٢٢: (»هتـذيب التهـذيب« )٢(

 .»هتذيب الكامل«ىل كثري ع



 ٨٠ 
ــــن ربيعــــة الع )١(اصَّقــــَو) د بــــخ( .٩٨٨ ــــَب ُّيسْن ــــش،ِ ــــل،، دمــــشقياميَّ أبــــو رشــــدين ال :  وقي

 .محيص
 وأيب ،مسلم )٢(]برجل[س فيمن أكل ولب)د بخ(املستورد بن شداد : روى عن
 .الدرداء
 .، ومكحولوحممد بن زياد ،امن بن موسىْيَلُ س:وعنه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .اســمه واقـــد:  ويقــال،، وهــو الكبـــريُّويفُ الكــُّديْبـــَفــور العْعَأبــو ي )٣(دانْقــَو) ع( .٩٨٩

 ، وابـــن عمـــر، وعبـــد اهللا بـــن أيب أوىف، أنـــس: وروى عـــن،أدرك املغـــرية
 .ٍةَّدِوع

 وأبـو ، وشعبة، والسفيانان، وزائدة، وإرسائيل،ابنه يونس: وعنه مجاعة منهم
 .عوانة

 .كويف ثقة: قال أمحد
 .ذا قال عيل بن املديني وابن معنيوك

 .ال بأس به:  حاتموقال أبو
 .مات سنة عرشين ومائة أو بعدها: قالو، »الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٠/٤٥٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 . الكلمة مشكلة يف األصل فاستبدلناها بام يف املصدر)٢(
 ).٣٠/٤٥٩: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٨١ 
ُّؤايسُّالــريح ِلــَاح بــن مَّبــن اجلــر )١(وكيــع) ع( .٩٩٠ ، وقــد تقــدم بقيــة ُّويفُأبــو ســفيان الكــ ،ِ

 .كان أعور: ة أبيه، قال أبو داود ترمجنسبه يف
 وجريـر ، وأفلـح بـن محيـد، وإسـامعيل بـن رافـع، وإرسائيـل، أسامة:روى عن

َّ ومحــــ،بــــن حــــازم  واألعمــــش، ، والــــسفيانني،بــــن صــــالح )٢(وزمعــــة ،اد بــــن ســــلمةَ
 ،ولْغــِ ومالــك بــن م، وعمــر بــن ذر،يجَرُ وابــن جــ، واألوزاعــي، وشــعبة،ورشيــك

 .، وخلق عروة وهشام بن،وهشام بن سعد
 وإبـــراهيم بـــن عبـــد اهللا بـــن أيب ، بنـــوه ســـفيان وعبيـــد وملـــيح: مـــنهمٌوعنـــه أمـــم

ــَّصَيس القــبــبــريي العاخل  وأمحــد بــن عبــد ،-وهــو آخــر مــن روى عنــه- ُّويفار الكُ
 وأمحــد بــن حممــد بــن ،يعيكو، وأبــو جعفــر أمحــد بــن عمــر الــُّطــارديُاجلبــار الع
 ، وأبـو سـعيد األشـج، وأبـو خيثمـة، وخليفـة، وإسحاق بـن راهويـه،]أ-٧٧[حنبل

 ، وعـــيل بـــن املـــديني، وابنـــا أيب شـــيبة، وابـــن املبـــارك، ومـــات قبلـــه،واحلميـــدي
بضع عرشة سنة، وحممد بن عبد : ي مستمليه يقالِخَْل وحممد بن أبان الب،وقتيبة
 . ويزيد بن هارون، وحييى بن معني،ادَّنَ وه،دَّدَسُ وم،ريبُ وأبو ك،ريَمُاهللا بن ن

 .لو شئت قلت هو أرجح من سفيان: يداد بن زقال مح
ــت: ُّيِوذُّرَوقــال املــ  ، ووكيــع،حييــى:  مــن أصــحاب ســفيان؟ قــال: ألمحــدُقل
ــُ وأبــو ن،وعبــد الــرمحن : ؟ فقــال عــىل عبــد الــرمحنًاوكيعــ )٣(]قــدمت[:  قلــت.مْيَع

 .وكيع شيخ
                                                        

 ).٣٠/٤٦٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. ربيعة:  يف األصل)٢(
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)٣(



 ٨٢ 
: ةَّرَ وقال مـ.ًكان أحفظ من ابن مهدي كثريا: سمعت أيب يقول: وقال عبد اهللا

، أخطـــأ وكيــــع يف  منـــهً ووكيـــع أكثـــر خطـــأ،ًابـــن مهـــدي أكثـــر تـــصحيفا مـــن وكيـــع
 .مخسامئة حديث

ً وال رأيت معه كتابا وال ،ما رأيت أوعى للعلم وال أحفظ من وكيع: ةَّرَوقال م
ًيته شك يف حديث إال يوما واحدارقعة قط، وال رأ ً. 

 .وكيع حافظ حافظ: ًةَّرَوقال م
 عيناك مثله وكيع بـن َرَ مل تْنَ حدثني م:أمحد )١(ثنا: قال: ُّوريُّاس الدَّبَوقال ع

 .اجلراح
ـــُّوقـــال عـــيل بـــن عـــثامن الن ـــت ألمحـــد:ُّييلَف ـــع : قل ـــادة تكلـــم يف وكي ـــا قت  إن أب

 .ُابَّذ فهو الكَِقْدِّ الصَب أهلَّذَمن ك: وعيسى بن يونس وابن املبارك فقال
 حيفـظ احلـديث ،ل وكيع ما رأت عيناي مث:عن أمحد: وقال إبراهيم احلريب

 .، وال يتكلم يف أحدٍ مع ورع واجتهاد، ويذاكر يف الفقه فيحسنًجيدا
 .كان وكيع إمام املسلمني يف وقته: وقال غريه عن أمحد
ــضا ــع: ًوقــال أمحــد أي ــت أحفــظ مــن وكي  وكفــاك بعبــد الــرمحن معرفــة ،مــا رأي

ًوإتقانا، وما رأيت رجال أوزن بقوم من غري حماباة وال أشد   يف أمور الرجال ًثبتاتً
م أقل األربعة خطأ، وهو عندي صدوق ثقة بموضع ْيَعُ وأبو ن،من حييى بن سعيد
 .احلجة يف احلديث
 .بْلَ أكرب يف القعبد الرمحن إمام ووكيع: ًوقال أمحد أيضا

                                                        
 . كذا)١(



 ٨٣ 
ــَّالث: أشــهد عــىل أمحــد بــن حنبــل أنــه قــال: وقــال أبــو حــاتم  عنــدنا بــالعراق ُتْب

 .ي وابن مهد، وحييى،وكيع
 .وكيع عندنا ثبت: وقال ابن معني
ــت: ًوقــال أيــضا  ُ أفــضل منــه، كــان يــستقبل القبلــة وحيفــظ حديثــه ويقــومُمــا رأي

ن ً وكـان قــد سـمع منــه كثـريا، وكــابقـول أيب حنيفــة، ويفتــي ،مَوَّ الـصُ ويــرسد،الليـل
 .ًحييى بن سعيد يفتي بقوله أيضا

 .ما رأيت أحفظ منه هو كاألوزاعي: ًوقال أيضا
 .حه عىل ابن مهدي يف سفيانَّ ورج،هو أثبت من ابن أيب زائدة: ًأيضاوقال 

 .ظهاَّ أحتف: أيآخذها، عن سفيان إنام كنت ُما كتبت: قال وكيع
ًحـا فيـه ْوَرأيـت عنـد مـروان بـن معاويـة ل: سمعت ابـن معـني يقـول: وقال حنبل
 وكيـع خـري:  فقلـت لـه، ووكيـع رافـيض، وفـالن كـذا،الن رافـيضُ ف:أسامء شيوخ

ً نعــم، فــام قــال شــيئا، ولــو قــال يل شــيئا لوثــب أصــحاب : قلــت؟ قــال منــي.منــك ً
 وكـــان بعـــد ذلـــك ، حييـــى صـــاحبنا:ً فبلـــغ ذلـــك وكيعـــا فقــال: قـــال،احلــديث عليـــه

 .يعرف يل ويوجب
مـا كـان بالكوفـة يف زمانـه أفقـه وال أعلـم باحلـديث منـه، كـان : وقال ابن عـامر

 أحاديـــث َة أربعـــةْرصَوا عليـــك بالبـــُّدَعـــ: هقلـــت لـــ:  قـــال ابـــن عـــامر،ًذا ِبـــْهَوكيـــع ج
 بكثـريادان بألف ومخسامئة حديث وأربعة ليس َّبَحدثتهم بع:  فقال، فيهاتغلط

 .يف ألف ومخسامئة
 ، واألعمـش، ابن جريج:وقد أثنى عليه غري واحد من مشاخيه وغريهم منهم

و أسـامة،  والثوري، وابن املبارك، وأبو نعيم، وعبـد الـرزاق، وأبـ،]ب-٧٧[ورشيك



 ٨٤ 
 .وعبيد اهللا بن موسى، ومحاد بن مسعدة، وهارون احلامل، ومروان الطاطري

ًصحبت وكيعا يف احلرض والسفر فكان يصوم : م القايضبن أكثوقال حييى 
ـــؤتى بمأكلـــه )١(....ًوكـــان رئيـــسا ذا مـــال : الـــدهر وخيـــتم القـــرآن كـــل ليلـــة قـــالوا  ي

 .يتحرك وال يبصق وال ث،عب ه وال يرى يف جملس،وملبسه من غري أن يسأله
مـــا هــذا وأنـــت راهـــب :  فقــال لـــه،ًميناُل بـــن عيـــاض بمكــة فـــرآه ســـْيَضُورآه الفــ

 . فأفحمه،من فرحي باإلسالم:  فقالعراق؟ال
 .ةَّجُ، ح كثري احلديث،ً رفيعا،ً عاليا،ً مأمونا،كان ثقة: وقال حممد بن سعد

 .فتيُ وكان ي، احلديثاظَّفُب من حي أد، صالح احلديث،، عابدثقة: وقال العجيل
 .بن معني أنه كان حيدث هللا عز وجلوذكر حييى 

 .كمتث أن الصالة أفضل من احلديث ما حدلو علمت: وقال غريه عن وكيع
يا بني ما رضبت هبـام : وت ورفع يديه وقالروي أنه قال لولده يف مرض امل

 .أتاين الثوري فبرشين بجواره فأنا مبادر إليه: ًشيئا قط، وقال
 ،ثامن وتسعني ومائة: ، وقيل٧:  وقيل،يد منرصفه من احلج سنة ستَعُت بما

 .-رمحه اهللا-عن سبعني سنة أو أزيد بقليل 
 أبــــو -بفتحهـــا: بـــضم الـــدال وقيـــل-س ُدُابـــن حــــ: س، ويقـــالُدُبـــن عـــ )٢(وكيـــع) ٤( .٩٩١

 .ائفيَّمصعب العقييل الط
 . وعنه يعىل بن عطاء.عن عمه أيب رزين

                                                        
 .كلمة مل تظهر يل يف األصل )١(
 ).٣٠/٤٨٤: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٨٥ 
 .»اتالثق«ذكره ابن حبان يف 

ْبن حم )١(وكيع) ق( .٩٩٢  .ال البرصيَّبَّامي النَّساجي الَّنز بن وكيع الِرُ
اد بن منصور، وعبد احلميد بن قدامة، وعثامن بن َّي، وعبِّمَ زيد الع:روى عن

 .مَْهاجل
، البحـراينلت بـن مـسعود، والعبـاس بـن يزيـد َّة، والـصَدَعْسَمـ محيد بن :وعنه

يل اجلهـضمي، مي، ونـرص بـن عـَّقـدُر املوعيل بن املـديني، وحممـد بـن أيب بكـ
 . وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة.كان ال بأس به: وقال

 .عنده عجائب: )٢(وقال البخاري
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .اب الكويفَّبَ أبو خ،هويُّكري التميمي الطُبن ب )٣(الوليد) ق( .٩٩٣
مـــد العـــدوي، ار، وعبـــد اهللا بـــن حمَّزَ إرسائيـــل، واألعمـــش، وســـالم اخلـــ:عـــن

 .وعمر بن نافع الثقفي
احلسن بن عرفة، وسعيد بن سليامن، وحممد بن عبد اهللا : وعنه مجاعة منهم

 .بن نمري
 .شيخ: قال أبو حاتم

                                                        
 ).٣٠/٤٨٦: (»هتذيب الكامل« )١(
هتـــذيب «والنقـــل عنـــه مـــن زيـــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري عـــىل ) ٧/١٢٧: (»ميـــزان االعتـــدال «)٢(

 .»الكامل
 ).٣١/٥: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٨٦ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .العبدي البرصي: ائي، ويقالَّبن ثعلبة الط )١(الوليد) ق يس د( .٩٩٤
، وعبد اهللا مـؤذن الـضحاك يدةبر الضحاك بن مزاحم، وعبد اهللا بن :روى عن
 .بن مزاحم
 إبراهيم بن عيينة، وأبـو خيثمـة، وعبـد اهللا بـن نمـري، وعيـسى بـن يـونس، :وعنه
 .ووكيع

 .ثقة: قال ابن معني
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .هيقال إنه أخوالذي تقدم حديثه يف ترمجة املنذر بن ثعلبة 
 .ن أيب ثور يأيت، هو ابن عبد اهللا ببن أيب ثور )٢(دالولي •
 .، هو ابن عبد اهللا بن مجيع يأيتيعُبن مج )٣(الوليد •

اج َّجـــَ أبـــو احل،اينَنــِالك: يـــل بـــن قــيس القـــريش، ويقـــالَبــن مج )٤(الوليـــد)ق ت بــخ( .٩٩٥
 . ياممي األصل،لسطينيِالف
، ومكحــول، وحييــى بــن أيب )ق ت بــخ(رمحن القاســم أيب عبــد الــ:روى عــن

 .كثري
                                                        

 ).٣١/٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/٧: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٣١/٧: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٨٧ 
 .رض هاشم، ويزيد بن هارونَّني، وأبو النِمَّقة السَدَمة بن رجاء، وصَلَ س:وعنه

ال أعلـم روى عنـه غـري يزيـد بـن هـارون، وأحاديثـه : وقد قال عيل بن املديني
 .هَيِضَتشبه أحاديث القاسم بن عبد الرمحن ور

 .شيخ لني احلديث: وقال أبو زرعة
 .عن القاسم أحاديث منكرة]أ-٧٨[شيخ يروي : وقال أبو حاتم

 .دمشقي ليس به بأس: داودوقال أبو 
 .ًما رأيت شاميا أسن منه: ن هارونقال يزيد ب

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ًمل أجد له عن غري القاسم شيئا: وقال ابن عدي

 .لةَبَبن أيب ج )١(الوليد .٩٩٦
 .وعنه مروان الفزاري. بن أيب مالك )٢(فالنعن 

 .جمهول: قال أبو حاتم
 .ري الكويفبن حرب األشع )٣(الوليد) م( .٩٩٧

 .دَّالَد أيب موسى األشعري، ولقبه وَلَمن و
                                                        

: »لـــــــــسان امليـــــــــزان«و ) ٤/٣٣٦: (»ميـــــــــزان االعتـــــــــدال«و ) ٩/٣: (»اجلـــــــــرح والتعـــــــــديل «)١(
)٨/٣٨١.( 

 .بالل، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل)٢(
 ).٣١/٩: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٨٨ 
ــــن ك:روى عــــن ــــُهيــــل، عــــن جُ ســــلمة ب رواه  »ع اهللا بــــهَّمَع ســــَّمَمــــن ســــ« :دبْن

ثنا الصدوق األمني الوليـد بـن  حد:مر عن سفيان بن عيينةُاحلميدي، وابن أيب ع
 .حرب

 .ًوروى عنه شعبة أيضا
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .انَّيَن حب )١(الوليد .٩٩٨
 .وعنه عطاء اخلراساين. عن ابن عمر
 .مل يصح حديثه: قال البخاري

 .بن خالد )٢(الوليد .٩٩٩
 .عن يوسف بن عطية

 .ضعيف جمهول: قال األزدي
 :وذكره أبو حاتم

 . البرصيخالدبن  )٣(وليدال .١٠٠٠
 . وعنه عقبة بن مكرم.عن سليامن بن املغرية

                                                        
 ).٨/٣٨١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٣٨: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٨/٣٨٢: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٣٨: (»ميزان االعتدال «)٢(
 .خطأ. الوليد بن حاتم: ووقع يف األصل) ٩/٤: (»اجلرح والتعديل «)٣(



 ٨٩ 
 :و

ُيشكبن خالد ال )١(الوليد .١٠٠١ ْ  .ايبَرَْعري األَ
 .شيخ:  وقال.وغريه خلف وعنه بكر بن .عن شعبة

َّالتياس أبو الفضل البرصي ،ديْعَّبن دينار الس )٢(الوليد)بخ( .١٠٠٢ َّ)٣(. 
 .ًأربعون دارا من كل جانب: ر فقالل عن اجلاِئُعن احلسن البرصي أنه س

 .وعنه محاد بن زيد، والفضل بن موسى، والليث، ووكيع، وغريهم
 .ضعيف: قال ابن معني

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف و
 .يس املدين، موىل ابن أيب ذبابْوَّاح الدَبَبن ر )٤(الوليد)ق ت د خت( .١٠٠٣

 .)ق ت د خت(ف، وأيب هريرةنيَ، وسهل بن حّرَعن سلامن األغ
 . وكثري بن زيد األسلمي،حممد، ومسلم )٥(]ابناه[ :وعنه

 .صالح: قال أبو حاتم
 .حسن احلديث: وقال الرتمذي عن البخاري

                                                        
 ).٩/٤: (»اجلرح والتعديل« )١(
 ).٣١/١٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. النباش:  يف األصل)٣(
 ).٣١/١١: (»هتذيب الكامل« )٤(
 . زيادة من املصدر يظهر أهنا سقطت من األصل)٥(



 ٩٠ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .رباح بن الوليد، تقدم: ، ويقالبن رباح )١(الوليد)د( •
 .قيَّمي الكويف الرَلُّان السَوْرَبن ز )٢(الوليد) د( .١٠٠٤

 .لرقيليح اَعن أنس يف ختليل اللحية، وأبو امل
 .ال ندري سمع من أنس أم ال:  داودقال أبو

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ما، هو الوليد بن أيب هشن زيادب )٣(الوليد •

 .بن زياد الكويف )٤(الوليد .١٠٠٥
 .عن حصني
 .جمهول: قال أبو حاتم
 :ومن األوهام

 .داينْمَبن زياد اهل )٥(الوليد •
أن رســـول اهللا صــىل اهللا عليـــه وســـلم « : عـــن أيب امللــيح،عــن أيب عبـــد الــدائم

 .»انقطع شسع نعله فمشى يف نعل واحدة حتى أصلح األخرى

                                                        
 ).٣١/١٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/١٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/١٤: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).دار الكتب.  ط٧/١٣٠: (»ميزان االعتدال«و ) ٩/٥: (»اجلرح والتعديل «)٤(
 ).٣١/١٤: (»هتذيب الكامل« )٥(



 ٩١ 
 . بن عيل اجلهضميوعنه نرص

، والـــصواب الوليــــد بـــن يزيــــد »مراســــيل أيب داود«كـــذا وقـــع يف بعــــض نـــسخ 
 .اهلدادي كام سيأيت

 .زينب] أيب[بن  )١(الوليد .١٠٠٦
 .جمهول:  قال أبو حاتم.وعنه يزيد بن هارون. عن أيب لؤلؤة

 .يع الكويفَبن رس )٢(الوليد)س م( .١٠٠٧
 .بن أيب أوىفاملخزومي، وعبد اهللا ث يرُروى عن مواله عمرو بن ح

ـــف بـــن خليفـــة، ومـــسعر، وأبـــو حنيفـــة، :وعنـــه  إســـامعيل بـــن أيب خالـــد، وخل
 .ذكره ابن حبان يف الثقات. وآخرون
 . أبو العباس،ميَلَْسبن سعيد األ )٣(الوليد .١٠٠٨

 .زاعي، عن أبيهُعن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أقرم اخل
 .ةَْربَمر األسلمي، وابن أيب س عبد اهللا بن عا:وعنه
 . جمهول:بو حاتمقال أ

                                                        
: »لـــــــــسان امليـــــــــزان«و ) ٤/٣٣٨: (»ميـــــــــزان االعتـــــــــدال«و ) ٩/٥: (»تعـــــــــديلاجلـــــــــرح وال «)١(

 .الوليد بن زينب، خطأ، والتصحيح من املصادر: ووقع يف األصل) ٨/٣٨٢(
 ).٣١/١٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
: »لـــــــــسان امليـــــــــزان«و ) ٤/٣٣٨: (»ميـــــــــزان االعتـــــــــدال«و ) ٩/٦: (»اجلـــــــــرح والتعـــــــــديل «)٣(

)٨/٣٨٢.( 



 ٩٢ 
 .بن سفيان بن أيب مريم )١(الوليد)ق ت د( .١٠٠٩
بــن عبــد اهللا بــن أيب ]ب-٧٨[  وعنــه ابــن عمــه أبــو بكــر .يــبَطُ يزيــد بــن ق:عــن
 .مريم

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .فيانُبن س )٢(الوليد)عس( .١٠١٠

َاحلرعن عيل يف حتريم   .يباينس حييى بن أيب عمرو ال: وعنه.واحلرير )٣(ِ
 .إن كان هذا هو األول فروايته عن عيل منقطعة: اقال شيخن

 :ومن األوهام
 .بن سلمة )٤(الوليد •

يه الوليد ِّمَسُومنهم من ي:  وعنه منصور بن زاذان قال.ِّاجيَّيق النّدِّعن أيب الص
بل هو خطأ قبيح إنام هو الوليد :  قال شيخنا،وهو صحيح: ، قالّيَْربنَأبو برش الع

 . كام سيأيت،ُّيَْرص البِْرشأبو ب )٥(يالعنرببن مسلم بن شهاب 
 .، قايض األردني الطرباينِدَْزمة األَلَبن س )٦(الوليد .١٠١١

                                                        
 ).٣١/١٥: (»هتذيب الكامل«: مناه من املصدر بياض يف األصل مت)١(
 ).٣١/١٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .وما أثبتناه من املصدر. اخلز:  يف األصل)٣(
 ).٣١/١٧: (»هتذيب الكامل« )٤(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. العنزي:  يف األصل)٥(
 ).٣١/١٨: (»ميزان االعتدال «)٦(



 ٩٣ 
ــُ عبيــد اهللا الع:روى عــن ، وعمــر بــن قــيس املعــروف  وعمــر بــن صــهبان،ريَم

 .بسندل
ــــدوري، أمحــــد بــــن نــــرص بــــن زيــــاد:وعنــــه  وحممــــد بــــن إســــحاق ، وعبــــاس ال
 .الصنعاين

 هـذه األمـة وهـب كـذابا: قال شـعيب بـن إسـحاق: لم قاْيَحُثنا د: قال أبو حاتم
 .األردين والوليد بن سلمة ،بن وهب

ًأتينا ابنه وكان صـدوقا فكـان حيـدثنا بأحاديـث مـستقيمة فلـام : وقال أبو زرعة
 .أخذ يف أحاديث أبيه جاء باألوابد

 .الوليد بن سلمة ذاهب احلديث: وقال أبو حاتم
 .، ال جيوز االحتجاج بهاتيضع احلديث عىل الثق: وقال ابن حبان
 .كذاب يضع احلديث: وقال األزدي
 .ة ما يرويه من األحاديث غري حمفوظةَّعام: وقال ابن عدي

ُّيشَرُائب القــَّامن بــن أيب الــسْيَلُبــن ســ )١(الوليــد)ق س مــد( .١٠١٢ أبــو : اس، ويقــالَّ أبــو العبــ،ِ
 .مشقيِّ الد،عبد الرمحن

 وعطـاء ، وسعيد بن عبد العزيـز، ورجاء بن حيوة، أخيه عبد العزيز:روى عن
 . ومجاعة، ونافع، ومكحول، وعمر بن عبد العزيز،بن أيب رباح

 وحييـى ، والوليد بن مـسلم، وأبو املغرية،ابنه عبد العزيز: وعنه مجاعة منهم
 .بن محزة

                                                        
 ).٣١/١٨: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٩٤ 
 .ثقة:  وأبو داودُّيلْجِم والعْيَحُقال د

 .يخة دمشقْشَمن ثقات م: وقال أبو حاتم
 .َْريمشقي بالعلم والفضل واخلِّزرعة الدوأثنى عليه أبو 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 . واهللا أعلم، احلديثِّنيَه لَّبلغني أن: ُّويََغوقال أبو القاسم الب

َّ، أبـو مهـُّديْنـِ، الكُّوينُكَّجاع بـن الوليـد بـن قـيس الـسُبن ش )١(الوليد)ق ت د م( .١٠١٣ ام بـن َ
 .، نزيل بغدادأيب بدر الكويف

ـــاش، أبيـــه:روى عـــن، )٢(شـــيخ ـــة، وإســـامعيل بـــن عي  وابـــن ، وأيب أســـامة، وبقي
 ، وحييــى بــن محــزة، والوليــد بــن مــسلم، وابــن املبــارك، ورشيــك القــايض،عيينــة
 .وخلق

 ، وعبــاس الــدوري، وأبــو يعــىل، وإبــراهيم احلــريب، أبــوه:وعنــه مجاعــة مــنهم
، ُّويَغـــَالب وأبـــو القاســـم ، وابـــن أيب الـــدنيا،وعبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرمحن الـــدارمي

 .وموسى بن هارون احلافظ
 .اكتبوا عنه: قال أمحد

 .ن يكذبال بأس به، ليس هو مم: وقال ابن معني
ن الثقـات، عـ عنـده مائـة ألـف حـديث :سمعت ابـن معـني يقـول: ُّيبَالَوقال الغ
 .قطًءا  وما سمعته يقول فيه سوبخت،ليس له : وكان يقول

                                                        
 ).٣١/٢٢: (»ذيب الكاملهت« )١(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . شيخ:  قوله)٢(



 ٩٥ 
 .ًائرديًرأيته أخذ احلديث أخذا : وقال العجيل

 مثـل ٌبخـتله ليس :  ابن معني فقالهل عنِئُ س.وا فيهُمَّتكل:  وقال صالح جزرة
 .أبيه

 وهو أحب إيل من ، يكتب حديثه وال حيتج به، شيخ صدوق:وقال أبو حاتم
 .فاعيِّأيب هشام الر

 .ال بأس به: وقال النسائي
 .كانوا يضعفونه يف اجلراح بن وكيع: وقال رشيح بن يونس

تكلم فيه أمحد بن حنبل لروايته عن ابن : قال يل اإلسامعييل: قاينوقال الرب
فــيام ســقت الــسامء «]أ-٧٩[ وهــب عــن يــونس عــن الزهــري عــن ســامل عــن أبيــه

 .مل يروه عن ابن وهب إال الكبار: احلديث، وقال »ْرشُوالعيون واألهنار الع
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
، ٤٢:  وقيـل ثـالث وأربعـني ومـائتني،ببغـداد سـنةمـات : وقال هو وغـري واحـد

 .هـ٢٣٩: وقيل
 نـزل ،اع الرقيـقَّيـَ ب،ُّريَزَ أبو حممد اجل،يِّبَاس الضّخَّبن صالح الن )١(الوليد)م خ( .١٠١٤

 .طنيأصله من فلس:  ويقال،بغداد
 ، ورشيك، واحلامدين، وحفص بن غياث، وبقية، إرسائيل:روى عن، )٢(شيخ

                                                        
 ).٣١/٢٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(



 ٩٦ 
 .بن عمرو )١(يد اهللاوعب

بــن  )٣(جــابر وحممــد بــن ، وأبــو حــاتم،وحنبــل، )٢(إبــراهيم احلــريبوأمحــد بــن 
رأيتـــه يـــيسء ألين  : قـــال، وكتـــب عنـــه أمحـــد بـــن حنبـــل ومل حيـــدث عنـــه،ميمـــون
 . فرتكته،الصالة

 .قةكان ث: وقال أمحد بن إبراهيم الدروقي وأبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .ادَّبَبن ع )٤(الوليد .١٠١٥
 . وغريهعن عاصم األحول
 مل يــرو عنــه ســوى ، وال بــاملعروف،لــيس بمــستقيم احلــديث: قــال ابــن عــدي
 .اشَّيَإسامعيل بن ع

 .ُّينََدبادة املُ أبو ع،امت األنصاريَّبادة بن الصُبن ع )٥(الوليد) ق س ت م خ( .١٠١٦
 .)ق س ت م خ(ولد يف حياة النبي صىل اهللا عليه وسلم، وروى عن أبيه

                                                        
 .عبد اهللا، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل)١(
ال شك، فهؤالء من الرواة عنه، كام وقـع خطـأ يف قولـه  كذا، وهو خطأ، وقد وقع خرم هنا ب)٢(

إبــراهيم بـــن إســحاق احلــريب وقـــد روى عنــه ثلــة ممـــن : أمحــد بــن إبــراهيم احلـــريب، صــوابه
 .»...وإبراهيم احلريب... أمحد بن: وعنه«: يسمى أمحد، فلعل صواب العبارة

 .وما أثبتناه من املصدر. حاتم:  يف األصل)٣(
 ).٨/٣٨٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤٠: (»ميزان االعتدال «)٤(
 ).٣١/٣١: (»هتذيب الكامل« )٥(



 ٩٧ 
 وعطـــاء بـــن أيب ، واألعمـــش،)ق س ت م خ(ابنـــه عبـــادة: وعنـــه مجاعـــة مـــنهم

 . ويزيد بن أيب حبيب،رباح
 وتـويف يف خالفـة عبـد امللـك ، قليـل احلـديث،كـان ثقـة: قال حممد بـن سـعد

 .بن مروان
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .املرصي )٢(والينافر اخلَسُبن العباس بن م )١(الوليد .١٠١٧
 . وعنه الطرباين.عن عبد الغفار بن صالح وغريه

 .ضعيف:  وغريهُّارقطنيَّالدقال 
، وقـــد ُّويفُ الكـــُّبـــيِهُْر املُّداينْمــَر اهلْوَبـــن عبــد اهللا بـــن أيب ثـــ )٣(الوليـــد)ق ت د بــخ( .١٠١٨
 .سب إىل جدهْنُي

 ، وعبـد اهللا بـن عمــري، وســامك،يِّدُّ إسـامعيل بـن عبــد الـرمحن الـس:روى عـن
 .ةَّدِ وع،وقةُوحممد بن س

ـَوحممـد بـن ب ،اد بـن يعقـوبَّبَع: وعنه مجاعة منهم اح َّبَّ وحممـد بـن الـص،اركَّ
 .دبِّ ويونس املؤ،واليبُّالد

 .كان هشيم يكرمه
 .ربمايل به ذاك اخل: وقال أمحد

                                                        
 ).٨/٣٨٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤٠: (»امليزان «)١(
 .خطأ، والتصحيح من املصادر. الوالين:  يف األصل)٢(
 ).٣١/٣٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٩٨ 
 .ليس بيشء: وقال ابن معني

 .ابَّذَك: ْريَمُوقال حممد بن عبد اهللا بن ن
ِ هي،منكر احلديث: وقال أبو زرعة  .يف حديثه وهاء: ًةَّرَ وقال م.ً كثرياُمَ

 .شيخ يكتب حديثه وال حيتج به: اتم أبو حوقال
 .ضعيف: وقال يعقوب بن سفيان وصالح جزرة والنسائي

 وهــو ممــن يكتــب ُ غــري مــا ذكــرتولــه: )١(وأورد لــه ابــن عــدي أحاديــث ثــم قــال
 .حديثه

 .هـ١٧٢مات سنة : قال ابن قانع
َبـن عبـد اهللا بـن مج )٢(الوليـد)س ت د م بـخ( .١٠١٩  إىل ُنــسبُد ي، وقـُّ الكـويفُّريْهـُّع الزْيـُ

 .جده
 ، وجماهد، وعكرمة، وأيب الطفيل عامر بن واثلة، إبراهيم النخعي:روى عن
 . ومجاعة،وأيب سلمة

 وزيــد بـــن ، وأبـــو أســامة، وحفـــص بــن غيــاث،ابنــه ثابــت: وعنــه مجاعــة مـــنهم
 . ويزيد بن هارون،انَّطَ وحييى الق، ووكيع،عيمُ وأبو ن،احلباب

 .ليس به بأس: قال أمحد وأبو داود

                                                        
، »هتـــذيب الكـــامل«والنقـــل عنـــه مـــن زيـــادات احلــافظ ابـــن كثـــري عـــىل ) ٧/٧٦: (»الكامــل «)١(

 .ومما مل يستدركه احلافظ ابن حجر يف هتذيبه
 ).٣١/٣٥: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٩٩ 
 .ثقة: وقال ابن معني والعجيل

 .ال بأس به: وقال أبو زرعة
 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم
 . فلام كان قبل موته بقليل حدثنا عنه،كان حييى ال حيدثنا عنه: وقال الفالس
ينفرد عن األثبـات بـام : )١(»الضعفاء«، وقال يف »الثقات«ان يف َّبِوذكره ابن ح

 .ؤه فبطل االحتجاج بهطال يشبه حديث الثقات ففحش خ
روى عن أيب سلمة عن جابر، ومنهم مـن قـال عنـه عـن أيب : )٢(وقال ابن عدي

 .مجيع وال يرويه غري الوليد بن ،سعيد حديث اجلساسة بطوله
 .]ب-٧٩[لو مل يذكره مسلم يف صحيحه كان أوىل: )٣(وقال احلاكم

 .ٌّجازيِلدار، حغيث، موىل بني عبد اُبن عبد اهللا بن أيب م )٤(الوليد)ق د( .١٠٢٠
من اقتبس « : ويوسف بن ماهك عن ابن عباس، حممد بن احلنفية:روى عن

 .»شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر
ــت أكتــب كــل يشء أســمعه عنــه صــ« : عبــد اهللا بــن عمــرووعــن ىل اهللا عليــه كن
 .»وسلم

                                                        
 .»هتذيب الكامل«، والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )٧٩-٣/٧٨ ()١(
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل  )٧/٧٥: (»الكامل «)٢(
، والنقـل عــن احلـاكم مــن زيـادات احلــافظ ابـن كثــري عــىل )١١/١٣٩: (»هتـذيب التهــذيب« )٣(

 .»هتذيب الكامل«
 ).٣١/٣٧: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ١٠٠ 
 وحممد بن عبد اهللا بن عبيـد ، وعبيد اهللا بن األخنس، إبراهيم اخلوزي:وعنه

 .ُّريَزَد اهللا اجليل بن عبِقْعَ ومعمري،ن ب
 .ثقة: قال ابن معني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ــَاء بــن حبيــب بــن اجلــارود العبــبــن عبــد الــرمحن بــن حبيــب بــن عل )١(الوليــد)خ( .١٠٢١  ُّيِدْب

 . البرصيُّاروديَاجل
 .ةَّدِ وع، وشعبة، محاد بن زيد:روى عن
 .دى اآلخرة سنة ثنتني ومائتنيمات يف مجا:  ابنه املنذر، وقال:وعنه

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 أبـــو العبـــاس ، اهلمـــداين،بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن أيب مالـــك هـــاين )٢(الوليـــد) س ت( .١٠٢٢

 .سب إىل جدهْنُ وقد ي، سكن الكوفة،ُّمشقيِّالد
 ،مشك ومــسلم بــن مــ،عــة بــن حييــىز وق، القاســم أيب عبــد الــرمحن:روى عــن

 .ثنا أصحابنا عن أيب عبيدة بن اجلراح: وأيب إدريس اخلوالين وقال
 .رَعْسِ وم،ُّ الزبيدي وحممد بن الوليد،اج بن أرطأةَّجَ وح،ر بن يزيدْوَ ث:وعنه

 .ثقة: د والعجيل ويعقوب بن سفيانقال أمح
 .يف حديثه ضعف: زاد يعقوب

                                                        
 ).٣١/٣٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٤٠: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ١٠١ 
 . هو وأخوه يزيد ليس بحديثهام بأس:ُّيبَالَوقال الغ

 .ال بأس به: شوقال ابن خرا
 .، من أهل الشام ال بأس بهٌ متأخرٌّتابعي: ُّطنيْقُارَّقال الدو

مـات سـنة مخـس أو سـت أو سـبع وعـرشين ومائـة، وقـد جـاوز : قال ابن سعد
 .السبعني
ُّيشَرُبـن عبــد الــرمحن اجلـ )١(الوليــد)٤ م عـخ( .١٠٢٣ ُّيصْمــِ احلِ ، سـكن دمــشق، وكــان ِ

 .طة أيام هشامْوَراج الغَعىل خ
 ، وابن عمر،ي بن عجالنَدُ وص، واحلارث بن أوس،ريَفُ جبري بن ن:روى عن
 . وغريهم،وأيب هريرة

 ،ةَلـــْبَ وإبـــراهيم بـــن أيب ع،إبــراهيم بـــن ســـليامن األفطــس: وعنــه مجاعـــة مـــنهم
 . بن عطاءَىلْعَ وي، وحممد بن مهاجر،وداود بن أيب هند

 .ثقة: اتم وحممد بن عوف وابن خراشقال ابن معني وأبو ح
 .د احلديثّيَ ج،قديم: مشقيِّرعة الدُوقال أبو ز

 .»لثقاتا«وذكره ابن حبان يف 
 قاله شعيب وأراه الوليد بن ،هو موىل آل أيب سفيان األنصاري: قال البخاري

 .أيب مالك
مـوىل آل « : وقولـه،ٌمْهـَو »وأراه الوليـد بـن أيب مالـك« :قولـه: قـال ابـن عـساكر

                                                        
 ).٣١/٤٢: (»هتذيب الكامل« )١(



 ١٠٢ 
 .شَرُ من جٌّيبَرَغري صحيح فإنه ع »أيب سفيان

 .بن عبد الرمحن )١(الوليد . ١٠٢٤
 .مر بن سليامنَتْعُن مع

 .ليس بيشء: قال ابن معني
 .جمهول: وقال أبو حاتم

 ،ي، مــوىل عمــرو بــن العــاصْرصِأبــو عمــرو املــ-بفــتح البــاء–دة َبــَبــن ع )٢(ليــدالو)د( .١٠٢٥
 . فتح مرصَدِهَوكان ممن ش

ة َوبـــــرس والكُْيـــــَالنهـــــي عـــــن اخلمـــــر وامل« عبـــــد اهللا بـــــن عمـــــرو يف :روى عـــــن
 .وقيس بن سعد بن عبادة ،»اءْريَبُوالغ

 . يزيد بن أيب حبيب:وعنه
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 .حديثه معلول: وقال ابن يونس
 .تويف سنة مائة: وقال غريه

 . موىل عمرو بن العاص جمهول،الوليد بن عبيد: وقال أبو حاتم

                                                        
 ).٨/٣٨٥: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤١: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٣١/٤٤: (»يب الكاملهتذ« )٢(



 ١٠٣ 
 :وهلم
 .ُّ، كويفبدةَبن ع )١(الوليد .١٠٢٦

 .ن أيب ثابت وحبيب ب،بغ بن نباتةعن األص
 .كريُ ويونس بن ب،عيمُ أبو ن:وعنه

  .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .ًذكر متييزا

 .د اهللا بن أيب رباحيبن عب )٢(الوليد .١٠٢٧
 . معقـــل بـــن عبيـــد اهللا وغـــريه:وعنـــه .)٣(النمـــريي وعـــن زيـــاد ، عمـــه عطـــاء:عـــن

 .ضعفه الدارقطني
 .شقي، أحد القراءمِّ أبو العباس الد،ُّشجعيَبة األْتُبن ع )٤(الوليد)د( .١٠٢٨

 والوليد ،اريَزَ والف،ِّريَاطَّ ومروان الط،]أ-٨٠[ٍهرْسُ أيب م: روى عن،)٥(شيخ
 . ومجاعة،بن مسلم

 ،ي بـن خملـدِقـَ وب،أمحد بن أيب احلواري وهو من أقرانـه: وعنه مجاعة منهم
                                                        

 ).٣١/٤٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٣٨٥: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤١: (»ميزان االعتدال «)٢(
زيــاد بــن : زيــاد بـن نمــري، خطـأ، والتــصحيح مـن املــصدر، وزيـاد النمــريي اسـمه:  يف األصـل)٣(

 .عبد اهللا
 ).٨/٣٨٥: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤١: (»ميزان االعتدال «)٤(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٥(



 ١٠٤ 
 . والرازي،مشقيِّ وأبو زرعة الد،فْوَوحممد بن ع

 . هو أوثق من صفوان بن صالح:كان حممد بن عوف يثني عليه ويقول
 .كان ممن هتمه نفسه: وقال يعقوب بن سفيان

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 : إليك من أصحاب الوليد بن مسلمُّم أحبُّهيَ أ:قلت لدحيم: وقال أبو زرعة

 أكيـــسهموليـــد :  فقـــال؟وليـــد بـــن عتبـــة أو صـــفوان بـــن صـــالح أو عبـــاس املكتـــب
 .ً صغريا وقد كان حيرض،ًوأقدمهم طلبا
 .مات سنة أربعني ومائتني: قال أبو زرعة

 :وهلم
 .ً أيضاٌّ دمشقي،بن عتبة )١(الوليد .١٠٢٩

 .)٢( وعنه حممد بن عبد العزيز الدمشقي.عن معاوية بن صالح
 .معروف احلديث :»التاريخ«قال البخاري يف 
 .جمهول: وقال أبو حاتم

 .)٤(مسلعنه الوليد بن م، )٣(الوليد بن عتبة كويف: وذكر بعده
                                                        

 ).٣١/٥٠: (»هتذيب الكامل« )١(
 .الرميل:  يف املصادر)٢(
 ).٩/١٢: (»اجلرح والتعديل «)٣(
يف ترمجــــة الوليــــد بــــن عقبــــة » اجلــــرح والتعــــديل« كــــذا، ومل يــــرد ذكــــر الوليــــد بــــن مــــسلم يف )٤(

 .ورد يف شيوخه ال تالميذهالكويف وإنام ورد يف الدمشقي، وقد 



 ١٠٥ 
 .)١(ال أعرفه هو جمهول: قال أبو حاتم

 .النْجَبن ع )٢(الوليد .١٠٣٠
 .بشريون بن جروى عنه 
 . جمهول،ليس حديثه بيشء: قال األزدي

ْاح الزبيدي الرسَّبن عصام بن الوض )٣(الوليد .١٠٣١  .يسَخَّ
 .)٤( ال أعرف الرواية عنه:ويلُغَّقال أبو العباس الد

 .جازياب، حَّبَبن عطاء بن خ )٥(الوليد)م( .١٠٣٢
 . وعنه ابن جريج.عن احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة عن عائشة

، واسمه أبان بن أيب عمرو بن أمية بـن عبـد بة بن أيب معيطْقُبن ع )٦(الوليد) د( .١٠٣٣
 .ُّ أبو وهب األموي،شمس بن عبد مناف بن قيص

 زْيَرُان ألمه أروى بنت كَّفَ وهو أخو عثامن بن ع،أخو خالد وعامرة وأم كلثوم
 ،لـبَُّط وأمهـا أم حكـيم البيـضاء بنـت عبـد امل،بن ربيعة بن حبيب بن عبـد شـمس

أســــلم يــــوم الفــــتح وبعثــــه رســــول اهللا صــــىل اهللا عليــــه وســــلم عــــىل صــــدقات بنــــي 
                                                        

 .ليس يف مطبوعة اجلرح والتعديل» ال أعرفه«:  قوله)١(
 ).٨/٣٨٥: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤٢: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٨/٣٨٥: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤٢: (»ميزان االعتدال «)٣(
 .ال جتوز الرواية عنه:  كذا يف األصل، ويف املصادر)٤(
 ).٣١/٥٠: (»املهتذيب الك« )٥(
 ).٣١/٥٣: (»هتذيب الكامل« )٦(



 ١٠٦ 
 .طلقُْصامل

 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
ِّرضُ بن محارثة :وعنه  .داينَْم وأبو موسى عبد اهللا اهل،ُّعبيَّ وعامر الش،بَ
وفــة سـنة مخــس وعــرشين  وواله عـثامن الكُ،لــبْغَه عمـر صــدقات بنـي تووال

قــة حتـى مــات هبــا َّبعـد ســعد ثـم عزلــه فلــم يـزل باملدينــة حتـى بويــع عــيل فنـزل الر
 .ًواعتزل عليا ومعاوية فلم يكن مع واحد منهام

 .رائهمع كان من رجال قريش وش:قال مصعب
، وكان أبـوه صغريلم وهو أدرك رسول اهللا صىل اهللا عليه وس: وقال اخلطيب
 .من شياطني قريش
 : قــال أبـو عمــر،ًه كــان عبـدا فاســتلحقه أميـةّقيـل إن ذكــوان جـد: وقـال أبـو عمــر

ًمن زعم أنه كان صبيا، قد ناهز االحتالم يوم الفتح فقد أخطأ واحلـديث الـوارد و
 عنـه أبـو موسـى اهلمـداين جمهـول، وكيـف يكـون مـن وراويـهٌيف ذلك مـضطرب 

ًقا عـــىل بنـــي املـــصطلق صـــغرياِّدَصُبعـــث مـــ  وال خـــالف ممـــا علمـــت بـــني : قـــال،ً
ـإ فتبينُــوا ﴿: املفــرسين أنــه الــذي نــزل فيــه قولــه تعــاىل ٌ بنَبـ ـاءكم فاســق َّإن جـ َ َ ََ َ َ ٍْ ِِ ِ ْ َُ﴾ 

، اآلية، وذلك ملا أخرب به عن بني املصطلق بام أخرب به، وهذا الذي 
وكــان مــن رجــال قــريش  )١(اعةن وشــٌة ولــه أخبــار فيهــا نكــار: قــال،قالــه حــسن قــوي

ًوحلــام وشــجاعة وأدبــاًرفـا َظ  وكــان مــن الـشعراء املطبــوعني، ثــم ذكــر أشــياء مــن ،ً
-٨٠[ أخباره يف رشبه اخلمر وصالة الصبح أربع ركعات وغـري ذلـك ممـا لـيس

ره َّمَلنا حاجة إىل إيرادها، ويكفيه أنه رأى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وأ]ب
                                                        

 .بشاعة، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل)١(



 ١٠٧ 
 . الفاروق وعثامن ذو النورينرهَّوكذا أم
أبـو : قـال أبـو احلـسن وي،ابـن كثـري الـشيباين: غـرية، ويقـالُبـن عقبـة بـن امل )١(الوليد)د( .١٠٣٤

 .عبد اهللا الطحان الكويف
 . وغريهم، والثوري، وزائدة، محزة الزيات:روى عن

 وعـيل ، وأبو بكر وعثامن ابنا أيب شـيبة، وإسحاق،أمحد: وعنه مجاعة منهم
 . وحممد بن عبد اهللا بن نمري،بن املديني

 .ال بأس به: قال أبو زرعة
 . ال بأس به صالح احلديث،صدوق: وقال أبو حاتم
 .ليس به بأس: وقال أبو داود

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ُّيسنزار العنبن عقبة بن  )٢(الوليد) ق( .١٠٣٥

 .عبيد بن الوليد وسامك بن ،عن حذيفة بن أيب حذيفة األزدي
 . بن احلبابوعنه زيد

 .ساجبن عمرو بن  )٣(الوليد .١٠٣٦
 .ومجاعة ،)٤(ٍ، وعبد اهللا بن أيب هند عون بن أيب جحيفة:عن

                                                        
 ).٣١/٦١: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٦٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٨/٣٨٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤٢: (»ميزان االعتدال «)٣(
 ).٢ رقم ٨/٣٨٦: (»لسان امليزان« راجع حاشية )٤(



 ١٠٨ 
ِّمرسح والوليد بن عبد امللك بن ، عيل بن ثابت:وعنه َ ُ)١(. 

 .ضعيف: ُّسائيَّعدي والنَّقال ابن معني والس
 .كتب حديثهام وال حيتج بهُهو وأخوه عثامن ي: وقال أبو حاتم

يــروي عــن الثقــات األشــياء املقلوبــات حتــى ربــام ســبق إىل : بــن حبــانوقــال ا
 . ال جيوز االحتجاج به،املتعمد هلاالقلب أنه 

 ، وأحاديثــه متقاربــة،ولـه غــري مــا ذكــرت: وأورد لـه ابــن عــدي أحاديــث ثــم قــال
 .ومع ضعفه يكتب حديثه

 .ي أبو العباس البرص،يضبع بن زيد الْنيَكُّبن عمرو بن الس )٢(الوليد)ق( .١٠٣٧
 ومؤمــل بــن ،ُّ وحممــد بــن عبــد اهللا األنــصاري، أيب عاصــم: روى عــن،)٣( شــيخ
 . وعدة،إسامعيل

وعبـدان ،  )٤(، وابـن أيب الـدنياُّاجيَّ وزكريـا الـس،أبو عروبة: وعنه مجاعة منهم
 .»التاريخ« والبخاري يف ي،ْريَُجالب وعمر ،األهوازي

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .ُّ الكويفُّيِْدبَث العْيَرُزار بن حْيَبن الع )٥(الوليد)س ت م خ( .١٠٣٨
 وعن رجل من ،)س ت م خ( وأيب عمرو الشيباين، وعكرمة، وأنس، أبيه:عن

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. مرسوح: األصل يف )١(
 ).٣١/٦٣: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٣(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . ابن أيب الدنيا:  قوله)٤(
 ).٣١/٦٤: (»هتذيب الكامل« )٥(



 ١٠٩ 
 .ثقيف عن رجل من كنانة عن أيب سعيد

 ،ُّوديُعْسَ وعبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا املــ،)س ت م خ( وشـعبة، إرسائيـل:وعنـه
ـــُ ون،لَوْغـــِومالـــك بـــن م ـــَم بـــن مْيَع ـــ،ةَرسْي  إســـحاق وأبـــو ،ونس بـــن أيب إســـحاق وي
 .ور األصغرُفْعَ وأبو ي،الشيباين

 .ثقة: قال ابن معني وأبو حاتم
 . أبو وهب،بن عيسى )١(الوليد .١٠٣٩

 . قوهلام وعامر الشعبي، سعيد بن جبري:سمع
 .عن البخاري )٢(فيه نظر، سمعت ابن محاد خيربه: يقال ابن عد

 .زيَنَل العْضَبن الف )٣(الوليد .١٠٤٠
 . وجرير بن عبد احلميد،دي بن إدريس األو عبد اهللا:عن
 .، وغريه احلسن بن عرفة:وعنه

 .جمهول: قال أبو حاتم
 . ألنه يروي املوضوعات؛ال جيوز االحتجاج به:  وقال ابن حبان

 ما أظن له غريه، وإن :وأورد له ابن عدي حديثه يف فضل أيب بكر وعمر قال
 . فيه من غريهةركُّْكان الن

                                                        
 ).٨/٣٨٨: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤٣: (»ميزان االعتدال «)١(
 .يذكره: »الكامل« كذا، ويف )٢(
 ).٨/٣٨٩: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤٣: (»ميزان االعتدال «)٣(



 ١١٠ 
ُّاخلبذعي الكويف، ثم ُّاينَدْمَبن القاسم بن الوليد اهل )١(دالولي)ق يس ت( .١٠٤١ ْ َ. 

ـــــد:روى عـــــن ـــــن أيب خال ـــــن أيب زائـــــدة، إســـــامعيل ب ـــــا ب  ، واألعمـــــش، وزكري
 .ومجاعة

 ويوسف ، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، أمحد بن حنبل:وعنه مجاعة منهم
 .انَّطَبن موسى الق
 وهـو جارنـا منـذ ، الرجـلَعـمِن: لد فقاْيَبُثقة، سألت عنه يعىل بن ع: قال أمحد

 .ًمخسني سنة، ما رأينا إال خريا
َ كتبنا عنه أحاديث حسانا عن يزيد بن ك:قال أمحد  .سان فاكتبوا عنهْيً

 .ضعيف احلديث: وقال ابن معني
 .، وروى عنه ثقة فال بأس به]أ-٨١[إذا روى عن ثقة: وقال ابن عدي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ت سنة ثالث ومائتنيما: مطنيقال 
 .ُّيِْرص املُّيبيِجُّرم التَْخبن قيس بن األ )٢(الوليد) ت د عخ( .١٠٤٢

 . وقيل عنه أو عن أيب اهليثم عنه بالشك، أيب سعيد:روى عن
 ويزيـد ،النْيَ وسامل بـن غـ،والينري بن أيب عمرو اخلِشَ وب، ابنه عبد اهللا:وعنه

 .بن أيب حبيب

                                                        
 ).٣١/٦٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٦٨: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ١١١ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ُّوينُكَّبن قـيس الـس )١(الوليد )س( .١٠٤٣  جـد أيب مهـام الوليـد بـن ،ُّ، الكـويفُّيِدْنـِ الكِ
 .شجاع
 .وغريمهاان َّس والقاسم بن ح،ِّبيْعَّ عامر الش:روى عن
 وحممـد بـن طلحـة بـن ،سة بـن سـعيدَبـْنَ وع، والثـوري، زهـري بـن معاويـة:وعنه

ِّرصُم  .فَ
 .ثقة: قال ابن معني

 .»تالثقا«وذكره ابن حبان يف 
دة ْيــَبُ أبــو ع،، مــوالهمُّيلََجميـة الــبُعـاذ بــن حممــد بــن أيب أُبــن كامــل بــن م )٢(الوليـد) د( .١٠٤٤

ْ محُّاميَّبن أيب الوليد الش ُّيصِ  .ٌّدمشقي: ، وقيلِ
 .وغريهم،رْجُب بن حَّلَُه وامل،ةَْويَ ورجاء بن ح،ر بن يزيدْوَ ث:روى عن
 ، وحييــى بــن محــزة،اشَّ وعــيل بــن عيــ، وســعيد بــن عبــد اجلبــار،ةَّ بقيــ:وعنــه

 .وحييى بن صالح
 .عنده عجائب: قال البخاري

 ثنا :اشَّيَ ثنا عيل بن ع:أخربنا إبراهيم بن يعقوب: »الكنى«وقال النسائي يف 
 .ة وأصحابه حيملون عنهَّقيَلية الناس، بِأبو عبيدة الوليد بن كامل وكان من ع

                                                        
 ).٣١/٦٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٧٠: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ١١٢ 
 .ٌشيخ: وقال أبو حاتم
 .ةَّيأسانيده شام: يِدَوقال ابن ع

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ضعيف ال حيتج بحديثه: )١(وقال األزدي

 ســـكن ،ُّ الـــزاذاينُّينَدَ أبـــو ســـعيد املـــ،ُّينَزُنان املـــِبـــن كثـــري بـــن ســـ )٢(الوليـــد) س( .١٠٤٥
 .الكوفة
 .ِّريَمُ وعبيد اهللا الع، والضحاك، ربيعة:روى عن
، رَّامَهللا بــن عــ وحممــد بــن عبــد ا،أبــو ســعيد األشــجو ، زكريــا بــن عــدي:وعنــه

 .ويوسف بن عدي
 . حديثهُ يكتب،ٌشيخ: قال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّيشَرُثــري القــَبــن ك )٣(الوليــد) ع( .١٠٤٦  ســكن ،ُّينَدَ أبــو حممــد املــ،، مــوالهمُّيِزومــَْخ املِ

 .الكوفة
 ، ونــافع، والزهــري، وعمـرو بــن شــعيب، واألعــرج،ارَسَ بــشري بــن يــ:روى عـن

 .ٍ ومجاعة،سانْيَكب بن ْهَوو
                                                        

والنقـــل عنـــه مـــن زيـــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري ) دار الكتـــب.  ط٧/١٣٧(: »ميـــزان االعتـــدال «)١(
 .»هتذيب الكامل«عىل 

 ).٣١/٧١: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/٧٣: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ١١٣ 
 وأبــو ، وســفيان بــن عيينــة، وأبــو أســامة،إبــراهيم بــن ســعد: وعنــه مجاعــة مــنهم

 .، والواقديًكان ثقة:  وعيسى بن يونس وقال،مريم عبد الغفار بن القاسم
ً متتبعـا للمغــازي حريـصا عــىل علمهـاًكـان ثقــة: وقـال إبــراهيم بـن ســعد  وقــال ،ً

 .ًان صدوقا، وكنت أعرفه هاهنا ك:عيل بن املديني عن سفيان بن عيينة
 .ثقة: وقال ابن معني وأبو داود

 .إبايض إال أنه :زاد أبو داود
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 ولـيس ، ولـه أحاديـث، بالـسرية واملغـازيٌكـان لـه علـم: وقال حممـد بـن سـعد
 .هـ١٥١بذاك، مات بالكوفة سنة 

 .يزَرُبن ك )١(الوليد .١٠٤٧
 . وعنه سليامن اجلرمي. سريين وحممد بن، أخيه اخلطاب:عن

 .ال يصح حديثه: ُّقال البخاري
 .جمهول: وقال أبو حاتم

 .، هو ابن عبد الرمحن بن أيب مالكبن أيب مالك )٢(الوليد •
، مـــوىل يزيـــد بـــن عبـــد ُّيِقـــاوَْل أبـــو بـــرش الب،ُّريَّقَوُبـــن حممـــد املـــ) ٣(الوليـــد)ق ت( .١٠٤٨

 .اءقَْلن بالبْصِر حَّقَُو وامل،امللك
                                                        

 ).٨/٣٩٠: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤٥: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٣١/٧٦: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/٧٦: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ١١٤ 
 . والزهري، وعطاء اخلراساين، والضحاك بن مسافر،ثور بن يزيد :روى عن

 وحممد ،ر، وعيل بن حج وأبو مسهر،احلكم بن موسى: وعنه مجاعة منهم
 . والوليد بن مسلم،)١(عائذبن 

 الوليـــد بـــن حممـــد املـــوقري يـــروي عـــن : قلـــت أليب:قـــال عبـــد اهللا بـــن أمحـــد
 .آه ليس ذاك بيشء : فقال؟الزهري عجائب
 .قةأظنه ث] ب-٨١[ ما:  اهللا قال أيبوقال عبد

 . كتبه وهو ال يعلمَّ قدم عليه رجل فغري:وقال حنبل عنه
 .، وال أخربهروى أحاديث مناكري:  وقال،وقال األثرم عنه نحو هذا

 .ضعيف: ةَّرَ وقال م.ليس بيشء: ًةَّرَ وقال م.ابَّكذ: وقال ابن معني
 .ه حديثُكتبُ ال ي،ضعيف: وقال عيل بن املديني

 . هلا أصلغري ثقة، يروي عن الزهري أحاديث ليس: ُّاينَجْوزُوقال اجل
 .ٌضعيف كذاب: وقال حممد بن عوف

 مجاعــة ال ينبغــي ألهــل العلــم أن يــشغلوا ِةَّدِوذكــره يعقــوب بــن ســفيان يف عــ
 .أنفسهم بحديثهم

 .ِّنيَل: ُّوقال أبو زرعة الرازي
 . قرأهٌفع إليه كتابُفإذا د كان ال يقرأ من كتابه ،ضعيف: وقال أبو حاتم

ًمل يزل حديثه مقاربا حتى ظهر أبو طاهر املقديس : ُّمشقيِّوقال أبو زرعة الد
                                                        

 .وما أثبتناه من املصدر. معاذ:  األصل يف)١(



 ١١٥ 
ً خـــريا ثـــم ظهـــرت عنــــه أحاديـــث بحمـــص وبمـــرو وخراســـان وهــــي يف َيِزُال جـــ
 .شناعة دون حديث أيب طاهر عنهال

 . يف احلديثُفَّعَضُي: وقال الرتمذي
 .مرتوك احلديث: رة وقال م.احلديث، منكر ليس بثقة: وقال النسائي

 .ال أحتج به: وقال ابن خزيمة
ًشـــياء  روى عـــن الزهـــري أ،فـــع إليـــه قـــرأهُ كـــان ال يبـــايل مـــا د:وقـــال ابـــن حبـــان

 .موضوعة مل يروها الزهري قط
روى عنـــه املـــسيب بـــن واضـــح أحاديـــث مـــستقيمة : وقـــال احلـــاكم أبـــو أمحـــد

 .لةَضْعُنه بأحاديث ما عثَّدَ حاجب بن الوليد وعيل بن حجر حولكن
 .هو من املرتوكني: وقال الدارقطني
 .كثري املناكري: وقال أبو نعيم

 .وكل أحاديثه غري حمفوظة: )١( ثم قال،وأورد له ابن عدي غرائب وإفرادات
 .هـ١٨٢ وقيل ١تويف سنة 

 .ِّيلُُببن حممد بن صالح األ )٢(الوليد .١٠٤٩
 .ُّسويسَرَّبو أمية الط وأ، أبو بكر األعني: وعنه.عن مبارك بن فضالة

                                                        
، »هتـــذيب الكـــامل«والنقـــل عنـــه مـــن زيـــادات احلــافظ ابـــن كثـــري عـــىل ) ٧/٧٢: (»الكامــل «)١(

 .ومما مل يستدركه احلافظ ابن حجر يف هتذيبه
 ).٨/٣٩٠: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤٦: (»ميزان االعتدال« )٢(



 ١١٦ 
لـه ابـن يقـال لـه إبـراهيم، يـروي عنـه : جمهول، وقـال ابـن عـدي:  قال أبو حاتم

 .ها غري حمفوظةَّلُأحاديث ك
 .امَّجَ احلُّيِْرص املُّلميُّبن حممد الس )١(الوليد .١٠٥٠
 .، ومهام وغريهم وعن محاد بن سلمةُه،َبِحَ شعبة وص:عن
 . حمله الصدق،س ما بحديثه بأ: وقال،أبو حاتم: وعنه

 .ً سألت عنه بالبرصة فلم أجد أحدا يعرفه:وأبو زرعة وقال
 .ضعيف: ُّقال الدارقطني

 .وانْرَبن م )٢(الوليد .١٠٥١
 . وعنه معتمر بن سليامن.الن بن جريرْيَعن غ

 .جمهول: قال أبو حاتم
 .ُّويتَْري أبو العباس الب،ُّيِرْذُد العَيْزَبن م )٣(الوليد)س د( .١٠٥٢

 ، وابـــــن هليعـــــة، وســـــعيد بـــــن عبـــــد العزيـــــز،اشَّيـــــَ بـــــن ع إســـــامعيل:روى عـــــن
 . ومقاتل بن سليامن،ِّواألوزاعي
 وحممـد ،مْيَحـُ ود،هرْسُ وأبـو مـ، وأمحـد بـن أيب احلـواري، ابنه العباس:وعنه

 . وآخرون،ُّمشقيِّبن وزير الد

                                                        
 ).٨/٣٩٠: (»زانلسان املي«و ) ٤/٣٤٦: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٨/٣٩٠: (»لسان امليزان «)٢(
 ).٣١/٨١: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ١١٧ 
ب ِتُ فيام كَّ عيلَضِرُما ع:  عن األوزاعي أنه قالىكََ وح،أثنى عليه أبو مسهر

 وكــذا حكــى عنـه الوليــد بــن مــسلم أن كتــب ،يــدْزَب الوليـد بــن مِتــُح مــن كعـن أصــ
 .الوليد بن مزيد صحيحة

 .عليك به: وقال الوليد بن مسلم لرجل
 . وكانت كتبه صحيحة،، ومل يكن حيفظً كان ثقة:ًر أيضاِهْسُوقال أبو م

، ال خيطــئ  إلينـا مــن الوليــد بــن مــسلمُّهــو يف األوزاعــي أحــب: وقـال النــسائي
 .ال يدلسو

 .ثقة: وقال دحيم وأبو داود
 . ثبت،ثقة: وقال الدارقطني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .من الثقات: وقال ابن ماكوال
 .ع وسبعني سنة مات أيب سنة ثالث ومائتني عن سب:قال ابنه العباس

 .مات سنة سبع ومائتني: حيم وابن حبانُوقال د
 .ُّرصيَ البِْرش أبو ب،ُّيَْربنَب العهاِبن مسلم بن ش )١(الوليد) س د م ر( .١٠٥٣

 . من التابعنيٍةَّدِ وع،دب بن عبد اهللا البجيلْنُ ج:روى عن
 ويـونس بـن ،وبـة، ومنـصور بـن زاذانُرَ وسـعيد بـن أيب عء،اَّذَ خالـد احلـ:وعنه
 . وآخرون،عبيد

                                                        
 ).٣١/٨٥: (»هتذيب الكامل« )١(



 ١١٨ 
 .]أ-٨٢[ثقة: قال ابن معني وأبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّريشُ مــسلم القــبــن )١(الوليــد)ع( .١٠٥٤ : ، مــوىل بنــي أميــة، وقيــلُّمــشقيِّ أبــو العبــاس الد،ِ

 .حممد بن عيل بن عبد اهللا بن عباسموىل العباس بن 
 ، والثــوري، وزهــري بــن حممــد،ر بــن يزيــدْوَ وثــ، إســامعيل بــن رافــع:روى عــن
 وحممد ،ب، وابن أيب ذئ ومالك، والليث، وابن جريج، واألوزاعي،وابن هليعة

 . وخلق،النْجَبن ع
 وأبو عبد الرمحن أمحد بن حييـى بـن عبـد ،أمحد بن حنبل:  منهمٌوعنه خلق
 وعـيل ،يمَحـُ ود-وهـو مـن أقرانـه- وبقيـة ، وإسـحاق بـن راهويـه،ُّالعزيز الشافعي

 وحممـد بـن ،-وهـو مـن شـيوخه- والليـث ، وقتيبـة، وعيل بن املديني،رْجُبن ح
 . وهشام بن عامر،م بن محادْيَعُ ون،مثنى

 . كثري احلديث، كان ثقة:مد بن سعدقال حم
ـــيس أحـــد: وقـــال أمحـــد ـــَديث الـــشاميني مـــن إســـامعيل بـــن عحلـــروى أ ٌل اش َّي
 .وما رأيت من الشاميني أعقل منه:  قال،والوليد بن مسلم

 .الوليد رجل الشام وعنده علم كثري :وقال عيل بن املديني
مل يــث صـــحيحة  وقــد أغــرب أحاد،اميني مثلــهَّ مــا رأيــت مــن الــش:ًوقــال أيــضا

 .ه فيها أحدْكَْرشَي
ــ: ثنــا مــروان الطــاطري: قــال:اريَوَوقــال أمحــد بــن أيب احلــ  حــديث ت إذا كتب

                                                        
 ).٣١/٨٦: (»هتذيب الكامل« )١(



 ١١٩ 
 . فاتكْنَ مايلباألوزاعي عن الوليد بن مسلم فال ت

 .ًد بن مسلم عاملا بحديث األوزاعيكان الولي: ًوقال مروان أيضا
دكم ثالثة أصحاب كان عن: قال يل أمحد بن حنبل: وقال أبو زرعة الدمشقي

 . وأبو مسهر، والوليدحممد، مروان بن :حديث
 .كان من ثقات أصحابنا:  وسألت عنه أبا مسهر فقال:قال أبو زرعة

ًمعنيارمحه اهللا كان : ًوقال أبو مسهر أيضا ْ  . بالعلمَ
ـــت أســـمع أصـــحابنا يقولـــون: وقـــال يعقـــوب بـــن ســـفيان ـــِع: كن م الـــشام عنـــد ْل

ً حممـودا ،هت فأمـا الوليـد فمـىض عـىل سـن،يد بن مـسلم والول،اشَّيَإسامعيل بن ع
ًنا صحيحاِقْتُ م،عند أهل العلم  . صحيح العلم،ً
 .ثقة: يل ويعقوب بن شيبةْجِوقال الع

 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم
 ووكيــع ،هــو أفقــه باملغــازي مــن وكيــع: وكـان أبــو زرعــة الــرازي يفقهــه ويقــول

 .أفقه بحديث العراقيني
فات الوليـد وهــي ســبعون َّنَصُ مل نـزل نــسمع أنــه مـن كتــب مــ:صــاْوَوقـال ابــن ج

َكتابا ص  .قضاء الَيلَ أن يَحُلً
 عــن ،حــدثني مــن حيكــي عــن عبــد اهللا بــن أمحــد: وقــال أبــو بكــر اإلســامعييل

 .ًاعافكان ر: أمحد أنه قال
 .كان كثري اخلطأ:  عن أمحدُّوذيُّرَوقال امل

ر َفَّ كان الوليد يأخذ من ابن أيب الس:رقال أبو مسه: وقال حنبل عن حييى بن معني



 ١٢٠ 
 .ُّ قال األوزاعي:ًابا، وهو يقول فيهاَّر كذَفَّحديث األوزاعي، وكان ابن أيب الس

ث بأحاديـث ِّدَحـُ كان الوليد بـن مـسلم يـ: قال أبو مسهر،ل بن إهابَّمَؤُوقال م
 .سها عنهمِّلَدُابني ثم يَّاألوزاعي عن الكذ

 أحاديث عند األوزاعي عن شيوخ ِّن يروي عن األوزاعيكا: ُّارقطنيَّوقال الد
سقط أســــامء يــــ ف، نـــافع وعطــــاء والزهـــري:ضـــعفاء عــــن شـــيوخ قــــد أدركهـــم مثــــل

 . وعن األوزاعي عن عطاء،الضعفاء وجيعلها عن األوزاعي عن نافع
 قـــد أفـــسدت : قلـــت للوليـــد:ســـمعت اهليـــثم بـــن خارجـــة: وقـــال صـــالح جـــزرة

 تـــروي عـــن األوزاعـــي عـــن نـــافع وعـــن :ت قلـــ؟كيـــف:  فقـــال، األوزاعـــيحـــديث
الزهري وعن حييى بن سعيد وغريك يدخل بني األوزاعي وبني نافع عبد اهللا بـن 

ة وغريمهـا، فـام حيملـك َّرُة وقَّرُهري إبراهيم بن مُّ وبينه وبني الز،ّعامر األسلمي
ـــت. يـــروي عـــن مثـــل هـــؤالءنل األوزاعـــي أِّبـــَنُأ:  قـــال؟عـــىل هـــذا فـــإذا روى : ُ قل
ن عــهتا ريصــ عــن هــؤالء وهــؤالء ضــعفاء أحاديــث منــاكري فأســقطتهم وُّاعــياألوز

 .يلْوَفت إىل قَتْلَ فلم ي.األوزاعي عن الثقات ضعف األوزاعي
 .]ب-٨٢[هـ١١٩د جدي سنة ِلُ و:يم عن ابن بنت الوليدَحُقال د

سنة :  قيل، فلام انرصف مات بني مكة ودمشق،٩٤حج سنة : وقال غري واحد
 .إنه مات بمكة: هـ، وقيل١٩٦ وقيل ، املحرم يف٩٥: وقيل، ٩٤

 .)٢(يندُرلمة األْسَبن م )١(الوليد .١٠٥٥
 .عن عمر بن قيس

                                                        
 ).٨/٣٩١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤٨: (»ميزان االعتدال «)١(
 .وما أثبتناه من املصدر. األزدي:  يف األصل)٢(



 ١٢١ 
 .مرتوك: ُّارقطنيَّقال الد

 .عيَبُّدان الضْعَبن م )١(الوليد .١٠٥٦
روى عنــه ولــده عبــد امللــك ذاك األثــر أنــه كتــب إىل أيب موســى األشــعري أن 

 . وكالمها ساقط:ال ابن حزمق. هد رأيهتجي
: ، وقيـلُّيِْرص أبـو العبـاس املـ،ُّريِافَعـَامن املْيَلُرية بـن سـِغـُبـن امل )٢(الوليد) مد عخ( .١٠٥٧

 .غفرية األشجعية موىل ،ُّعيِجَْشاأل
 .ح وغريهمَْرشِ وم،ةْريَبُ وعبد اهللا بن ه، احلارث بن يزيد:روى عن
 ، وعبد اهللا بـن يوسـف، وابن وهب،بابُ وزيد بن احل، ابنه عبد احلميد:وعنه
 . أثبت منهَ بمرصَمل أر:  وقال،مةَلَو سلمة منصور بن سوأب

 .»قاتِّالث«ان يف َّبِوذكره ابن ح
 .هـ١٧٢تويف يف ذي القعدة سنة : قال ابن يونس

 :وهلم
 .ُّجازيِ، حُّيِومُزَْخغرية املُبن امل )٣(الوليد .١٠٥٨
 .وعنه الثوري. سعيد بن املسيب: عن

 .جمهول: قال أبو حاتم

                                                        
 ).٨/٣٩١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤٩: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٣١/٩٩: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/١٠٠: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ١٢٢ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .ًذكر متييزا
 .من أهل األردن ،بَّلَُه بن امل)١(الوليد .١٠٥٩

 .)٢(لَّ عبد الرمحن بن املفض:وعنه .حمرزعن النرض بن 
ــُ يف حديثــه بعــض الن:قــال ابــن عــدي  مــا أظــن لـــه : وقــال، وأورد لــه حــديثني،رةكْ

 .غريمها
 .مشقيِّبن موسى الد )٣(الوليد .١٠٦٠
 .ِّ واألوزاعي، سعيد بن بشري:عن
 . ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد،يروي عنه ما ليس من حديثه: ن حبانقال اب

 .منكر احلديث: ُّارقطنيَّوقال الد
 .بن نافع )٤(الوليد) س( .١٠٦١

ُّاينَّرَ وعنه أبو داود احل.عن شعبة ِ. 
 .ُّمشقيِّ الدُّيِرَعَْش بن أوس األْريَُمبن ن )٥(الوليد) بخ( .١٠٦٢

الح َّيقال األدب من اآلباء والـصكان :  قال،روى عن أبيه وكان قايض دمشق
                                                        

 ).٨/٣٩١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤٩: (»ميزان االعتدال«)١(
 .أمحد بن عبد الرمحن بن املفضل:  كذا، ويف املصادر)٢(
 ).٨/٣٩١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤٩: (»ميزان االعتدال«)٣(
 ).٣١/١٠١: (»هتذيب الكامل« )٤(
 ).٣١/١٠١: (»هتذيب الكامل« )٥(



 ١٢٣ 
 .من اهللا عز وجل

 . والوليد بن مسلم، ابنه نمري:وعنه
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

رو ْمــَط بـن أيب عْيَعــُبـة بـن أيب مْقُبــن هـشام بــن ع )٢(معاويـةشام بـن ِبـن هــ )١(الوليـد)٤ م( .١٠٦٣
 لعمـــر بـــن عبـــد ً، وكـــان عـــامالُّيِطـــْيَُع امليعـــيش أبـــو ،ُّمـــويُ األُّيشَرُبـــن أميـــة القـــ

 .رسينِّنِالعزيز عىل ق
 . وغريهم، وأم الدرداء،دان بن أيب طلحةْعَ م: وعن، عنه:روى
 .، وآخرونُّ واألوزاعي، وسفيان بن عيينةيعيش، ابنه :وعنه

 .ثقة: ُّيلْجِقال ابن معني والع
بن  حدثني الوليد :ُّوزاعيَ ثنا األ: ثنا الوليد:مْيَحُثنا د: فيانُوقال يعقوب بن س

 .ٌلْدَ عٌهشام وهو ثقة
 . بحديثهَال بأس: وقال يعقوب بن سفيان

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ًيقال كان حيا يف خالفة مروان بن حممد: قال ابن عساكر

ْ موىل مه،ُّ ابن أيب هشام الكويف:بن هشام، ويقال )٣(الوليد)ت د( .١٠٦٤  .دانَ
 . والقاسم بن حممد، زيد بن زايد:روى عن

                                                        
 ).٣١/١٠٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. بن املغرية:  يف األصل)٢(
 ).٣١/١٠٤: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ١٢٤ 
كن َّن بــــن أيب الــــسكََّ والــــس،ِّيّدُّبيــــنهام إســــامعيل الــــس: ائيــــل وقيــــلوعنــــه إرس

ْالرب ِمجُ  .ُّيُ
 .ليس باملشهور: )١(قال أبو حاتم

 .تقدم حديثه يف ترمجة زيد بن زايد
 :وهلم
َقحذم الامَشِبن ه )٢(الوليد .١٠٦٥ ْ  .ي البرصيَ
 . وأبو حاتم، سليامن بن معبد: وعنه.يز بن عثامنِرَ وح، أبيه:عن
 .بن هشام بن الوليد )٣(والوليد .١٠٦٦
 .جمهول:  وحكى عن أبيه أنه قال،ض له ابن أيب حاتمَّيَب

ُّريشُ زيـاد القـ،امَشِبن أيب ه )٤(الوليد)٤ م( .١٠٦٧  ٌّيْرصَ بـ، مـوىل عـثامن بـن عفـان،ُّمـويُ األِ
 .ٌِينَدَم: وقيل
 وأيب ، ونــافع، ومــسلم بــن أيب مــريم،أيب طلحــة )٥(وفرقــد ، احلــسن:روى عــن

                                                        
هتـــذيب «، والنقـــل عنـــه مـــن زيــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري عـــىل )٩/٢٠: (»اجلــرح والتعـــديل «)١(

 .، ومما مل يستدركه احلافظ ابن حجر يف هتذيبه»الكامل
: »لـــــــسان امليــــــــزان«و ) ٤/٣٤٩: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و ) ٩/٢٠: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل« )٢(

)٨/٣٩٣.( 
 ).٨/٣٩٣: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٤٩: (»ميزان االعتدال« )٣(
 ).٣١/١٠٥: (»هتذيب الكامل« )٤(
 .درخطأ، والتصحيح من املص. يزيد:  يف األصل)٥(



 ١٢٥ 
 .ن عمرو بن حزمبكر بن حممد ب

 . وآخرون،رية بن أسامءْيَوُ وج،ةَّيَلُ وابن ع، أخوه أبو املقدام:وعنه
 .ً يف احلديث جداٌ ثقة:]أ-٨٣[ عن أمحد بن حنبل،ُّويََغقال أبو القاسم الب
 ال :زاد أبـو حــاتم.ثقــة:  وأبـو حـاتم، وأبــو داود، وابـن معـني،ًوقـال أمحـد أيــضا

 .اد أوثق من أخيه هشام بن زي،بأس به
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .مشقيِّبن الوليد الد )١(الوليد .١٠٦٨
 .ْريِشَعن سعيد بن ب
 .منكر احلديث: قال الدارقطني

ــخ( .١٠٦٩ ، مــوىل ابــن ُّينَدَ أبــو عــثامن املــ،ُّيشَرُ عــثامن القــ،بــن أيب الوليــد )٢(الوليــد)٤ م ب
و ، وه الوليد بن الوليد:موىل عثامن بن عفان، وقال بعضهم:  وقيل،عمر
 .وهم
 وســعيد بــن ، وجــابر بــن عبــد اهللا، وأنــس بــن مالــك، أبــان بــن عــثامن:روى عــن
 . ومجاعة، وابن عمر،املسيب
 .، وآخرون والليث، وابن هليعة، وحيوة بن رشيح، بن األشجْريكَُ ب:وعنه

 .ثقة: قال أبو زرعة

                                                        
 ).٨/٣٩٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٤٩: (»ميزان االعتدال« )١(
 ).٣١/١٠٧: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ١٢٦ 
 .ً فقال فيه خريا، سألت أبا داود عنه:وقال أبو عبيد اآلجري

 .ة روايتهَّلِربام خالف عىل ق:  وقال،»الثقات«يف وذكره ابن حبان 
 .هِّدَنسب إىل جي، وقد ارَّطَ العُّيلْمَّ الرُّيِعَبَّحة الرَْلبن يزيد بن أيب ط )١(الوليد .١٠٧٠

، وهاشـــم بـــن  وضـــمرة بـــن ربيعـــة، وزيـــد بـــن حييـــى، بقيـــة:روى عـــن، )٢(شـــيخ
 .سليامن
يمـــة َزُر حممـــد بـــن خ وأبـــو بكـــ، وابنـــه أبـــو بكـــر بـــن أيب داود، أبـــو داود:وعنـــه
 . وآخرون،َىضِّالثقة الر:  وقالْالفرمي،
 .ُّيَْرص أبو هاشم الب،ُِّيادَدَبن يزيد اهل )٣(الوليد)مد( .١٠٧١

 ، وسـليامن بـن عـثامن، إبراهيم بن موسى: وعنه.عن عبد امللك بن كردوس
 .ُّميَضَْه ونرص بن عيل اجل، وموسى بن إسامعيل، ومسلم بن إبراهيم،وقتيبة

 . يأيت يف الكنى.، موىل بني ثعلبةزيد )٥( أبو)٤(ليدالو)ق د( •
 . يأيت يف ترمجة أيب الوليد.، أو املغرية أبو الوليدغريةُأبو امل )٦(الوليد •

                                                        
 ).٣١/١٠٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(
 ).٣١/١١٠: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٣١/١١١: (»هتذيب الكامل« )٤(
 .خطأ، وما أثبتناه من املصدر. ن يزيدب:  يف األصل)٥(
 ).٣١/١١١: (»هتذيب الكامل« )٦(



 ١٢٧ 
 :ومن األوهام

 .أبو هشام )١(الوليد •
َّخبــابعــن فرقــد أيب طلحــة عــن عبــد الــرمحن بــن  شــهدت النبــي « :ميَلُّ الــسَ

ُصىل اهللا عليه وسلم وهو حي  .احلديث »..، فقام عثامنجيش العرسة عىل ُّثَ
 .وعنه السكن بن املغرية

 وكـــــذا ذكـــــره صـــــاحب ،كـــــذا وجـــــد يف بعـــــض نـــــسخ الرتمـــــذي: قـــــال شـــــيخنا
الوليـد بـن  :مكتوبـة عـن الرتمـذي نفـسهوالصواب مـا وجـد يف نـسخة . »األطراف«

 .أيب هشام
 .)٢(ماحَّالرالوليد  .١٠٧٢
 . وحممد بن عيل، ابن عباس:عن

 .نقاْرَوعنه جعفر بن ب
 .جمهول: قال أبو حاتم

                                                        
 ).٣١/١١١: (»هتذيب الكامل« )١(
: »لـــــــسان امليــــــــزان«و ) ٤/٣٥٠: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و ) ٩/٢١: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل «)٢(

)٨/٣٩٤.( 



 ١٢٨ 

 
 .بن أبان )١(بْهَو .١٠٧٣

 .، بحديث منكرعن نافع
 . جمهول،مرتوك احلديث: قال األزدي

 . املؤذنُّيِْرص أبو زرعة امل،ريْجَبن راشد احل )٢(بْهَو .١٠٧٤
 .ومل يرو له أحد فلم أكتبه هاهنا: قال شيخنا ،»الكامل«ترمجه يف 

َ حيوة بن رش:روى عن: قلت  .ويونس بن يزيد ،يحُ
 . وحممد بنو عبد اهللا بن عبد احلكموعبد الرمحن،، )٣(سعيد: وعنه

 .م يل به ألين مل أكتب عن أحد عنهَلِال ع: قال أبو زرعة
 .ه الصدقُّلَِحم: وقال أبو حاتم

 .زه سعيد بن أيب مريمَمَغ: )٤(»امليزان«قال يف 
 .ُّويفُ الكُّداينْمَع اهلَدَْجبن األ )٥(بْهَو)س د( .١٠٧٥
 . وعمر، عيل:عن

                                                        
 ).٨/٣٩٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٥٠: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٩/٢٧: (»اجلرح والتعديل «)٢(
 .»اجلرح والتعديل« راجع تعليق العالمة املعلمي عىل هذا املوضع من )٣(
 ).دار الكتب.  ط٧/١٤٧ ()٤(
 ).٣١/١١٢: (»هتذيب الكامل« )٥(



 ١٢٩ 
 .، وهالل بن يساف عامر الشعبي:وعنه
 .كان قليل احلديث: ال حممد بن سعدق

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ُّ أبو حممد الكويف،ُّس األسديْيَبن إسامعيل بن حممد بن ق )١(ب اهللاْهَو)ق بخ( .١٠٧٦

 . وغريهم، واألوزاعي، والثوري،هِّ جد:روى عن
: ، وقال وحممد بن املثنى،وأبو بكر بن أيب شيبة ،أمحد: وعنه مجاعة منهم

 .كان من الثقات
 .بن إياس )٢(وقاء وروى عندنا مناكري عن ،كتبنا عنه أحاديث: وقال أمحد

 .ليس بيشء: وقال حييى بن معني
 .ًما سمعت إال خريا: وقال أبو داود
 .ثقة: وقال النسائي

 .خيطئ:  وقال،»الثقات«ابن حبان يف ] ب-٨٣[ وذكره
 .أرجو أنه ال بأس به: )٣(وقال ابن عدي

                                                        
: وهــــب اهللا، وهــــو يف املــــصادر: وكــــذا وقــــع يف األصــــل) ٣١/١١٣: (»هتــــذيب الكــــامل« )١(

 .وهب بن إسامعيل
 .يح من املصدرخطأ، والتصح. ورقاء:  يف األصل)٢(
هتــذيب «، والنقــل عــن ابــن عــدي مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل )٧/٦٧: (»الكامــل «)٣(

 .»الكامل



 ١٣٠ 
 أبـو ،ُّبيد بـن آدم بـن زيـاد الواسـطيُة بن عثامن بن سابور بن عَّيَِقبن ب )١(بْهَو) س د م( .١٠٧٧

 .د بن عبادة، وكان جده زياد رضيع قيس بن سعبانْهَ املعروف بوحممد،
  وأيب،يعَرُ ويزيد بن ز،مْيَشُ وه، ومحاد بن زيد، جعفر بن سليامن:روى عن
 .ٍةَّدِ وع،ِّياليسَّداود الط

 وجعفــر ،ي بــن خملــدبقــ و، وابــن أيب عاصــم،ىلْعــَأبــو ي: وعنــه مجاعــة مــنهم
 وأبـو زرعـة ،دانْبـَ وع،ُّويَغـَ والب، بـن أمحـدوعبد اهللا ،ُّيِزْجِّ وزكريا الس،الفريايب
 .الرازي

 . وهو صغريَعِمَثقة، س: قال ابن معني
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 . وحدث هبا، بغدادَمِدَ ق،ًكان ثقة: طيبقال اخل
 .هـ وقد جاوز الثامنني٢٣٩مات سنة 

 . أبو عبد اهللا، نزيل مرص،ُّن الواسطياَّيَان بن حََيبن ب )٢(بْهَو) س د( .١٠٧٨
َ وعبـد بـن مح، وابـن وهـب، وابـن عيينـة، حفص بن عمر: روى عن،شيخ  ،دْيـُ

 . وحييى القطان،وحممد بن عبيد
صــدوق، ال :  وقــال، وأبــو حــاتم،دانْبــَ وع، أيب داودابــن: وعنــه مجاعــة مــنهم

 .بأس به
 .ثقة: ُّسائيَّوقال الن

                                                        
 ).٣١/١١٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/١١٨: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ١٣١ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .هـ٢٤٦تويف سنة : قال ابن يونس
جـابر بـن : ، وقـال بعـضهمُّويفُ الكـُّ اهلمـداينُّواينْيـَبن جابر اخل )١(بْهَو)س د( .١٠٧٩

ْوان هو ابن نوف بن مهْيَ وخ، وهو خطأ،بْهَو  .دانَ
ُكفى باملرء إثام أن ي« : عبد اهللا بن عمرو حديث:روى عن  ،»ع من يقوتِّيَضً

 .وسمع منه قصة يأجوج ومأجوج
 .داين فقطَْم أبو إسحاق اهل:وعنه

 .جمهول: قال عيل بن املديني والنسائي
 .، ثقةٌّ تابعي،ٌكويف: ُّيلْجِوقال الع

 .ثقة: وقال ابن معني
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 أبـو العبـاس ،ُّيِدَْزاع األَجُبـن جريـر بـن حـازم بـن زيـد بـن عبـد اهللا بـن شـ )٢(بْهـَو) ع( .١٠٨٠
 .ُّيَْرصالب
َّ ومحــ، أبيــه:عــن  ، وهــشام بــن حــسان،رَّامَرمــة بــن عــكِْ وع، وشــعبة،اد بــن زيــدَ
 .ةَّدِ وع،ُّوائيُتْسَّوالد

                                                        
بـن ] بـن بيـان[وهب : »هتذيب الكامل«ووقع يف مطبوعة ) ٣١/١١٩: (»هتذيب الكامل« )١(

 . ملا يف املصادرجابر وهو حشو، خمالف
 ).٣١/١٢١: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ١٣٢ 
 ، وإســحاق بــن راهويــه، وأمحــد بــن حنبــل،ُّاجلوزجــاين: وعنــه مجاعــة مــنهم

، وحييى  وبندار، والفالس، وعيل بن املديني، وسليامن بن حرب،أبو خيثمةو
 .ثقة:  وقالبن معني،

 .وأمر أمحد بالكتابة عنه
 . صالح احلديث،صدوق: وقال أبو حاتم

أبــو بعــض الــيشء م فيــه َّ وكــذا تكلــ،ثقــة، كــان عفــان يــتكلم فيــه: ُّيلْجــِوقــال الع
 .داود

 .ليس به بأس: وقال النسائي
 .»الثقات«بن حبان يف وذكره ا

 .مات سنة ست ومائتني: قال حممد بن سعد
ه يف أهــــل ُادَدِ عــــ،ُّ صــــحايب،ُّينَزُاملــــ: ، ويقــــالُّاريَفــــِيفــــة الغَذُبــــن ح )١(بْهــــَو) ت( .١٠٨١

 .احلجاز
ْ من جمُجلَّإذا قام الر« :روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم  بـه ُّسه فهو أحقِلَ

 .وعنه واسع بن حبان .»جع إليهإذا ر
أبــو احلــسن : ، وعنــهُّاينَّرَ أبــو الوليــد احلــ،ُّيلََجبــن حفــص بــن عمــرو الــب )٢(بْهــَو .١٠٨٢

 .اميلاملح
ً يكذب كذبا فاحشا، يضع احلديث،ابَّ كذ:اينَّرَقال أبو عروبة احل ً. 

                                                        
 ).٣١/١٢٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٣٩٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٥١: (»ميزان االعتدال «)٢(



 ١٣٣ 
 .كان يضع احلديث: وقال الدارقطني

 .بن حكيم )١(بْهَو .١٠٨٣
 .عن حممد بن سريين

 .يثه عىل حدُعَابَتُال ي: ْيليَقُقال الع
ُّيصْمِ أبو خالد احل،ُّرييْمِبن خالد احل )٢(بْهَو) ق ت د( .١٠٨٤ ِ. 
 بنــــت حبيبــــة وأم ،ِّميَلْيَّ وابــــن الــــد، وحممــــد بــــن زيــــاد، أســــد بــــن وداعــــة:عــــن

 .العرباض بن سارية
 . وأبو عاصم النبيل، سعيد بن سنان:وعنه

 .ثقة: قال أبو داود
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّويفُ الكُِّيائَّ الطَشْبنَخبن  )٣(بْهَو) ق س( .١٠٨٥  ،شَبْنـَخم بـن ِرَهـ:  وقيل،ٌّ، صحايبِ
 .ر وأحفظاألول أكثو

ل ِدْعــــَ يف رمـــضان تٌةَرْمـــُع« :]أ-٨٤ [روى عـــن النبـــي صـــىل اهللا عليــــه وســـلم
 .»ةَّجَح

 .ُّبيْعَّوعنه الش

                                                        
 ).٨/٣٩٧: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٥١: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٣١/١٢٦: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/١٢٨: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ١٣٤ 
 .ميِّرَُخبن داود امل )١(بْهَو .١٠٨٦

 .ةَّيَلُعن ابن ع
 .مل يكن ثقة: قال اخلطيب

 . يأيت.ب بن عبد اهللاْهَ، هو وِّيبُبن أيب د )٢(بْهَو)عس( •
 .بن راشد الرقي )٣(بْهَو .١٠٨٧

 .ومل يرو له أحد، »الكامل«ترمجه يف : قال شيخنا
 .، وغريمها ومالك بن دينار، ثابت:روى عن: قلت
 . ومجاعة،بدْعَ وعيل بن م،ديَشُ داود بن ر:وعنه

 .ث بأحاديث بواطيلَّ حد،منكر احلديث: قال أبو حاتم
 .ٍ، ال حيل االحتجاج به بحاليروي عن مالك بن دينار العجائب: قال ابن حبانو

 .، أحاديثه كلها فيها نظرليس حديثه باملستقيم: وقال ابن عدي
 . مرتوك،ًضعيف جدا: وقال الدارقطني

 .ُّويفُبيعة الكَبن ر )٤(بْهَو)ت م( .١٠٨٨
 .ْريَمُرة بن عَامُ وعنه ع.عن ابن مسعود
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 ١٣٥ 
 .»لثقاتا«ذكره ابن حبان يف 

 .ُّيِزَوَْر أبو عبد اهللا امل،ُّميميَّعة التْمَبن ز )١(بْهَو) س ت رمق( .١٠٨٩
 وأيب محــــزة ، وعبــــد العزيـــز بـــن أيب رزمـــة، ابـــن املبـــارك:روى عـــن، )٢(شـــيخ
 . وعدةالسكوين،

 وحممــد بــن عبــد اهللا بــن ، وأمحــد بــن عبــدة،اجلوزجــاين: وعنــه مجاعــة مــنهم
 .قهزاذ

 .ثقة: قال النسائي
 .»الثقات«حبان يف وذكره ابن 

 ،، هـو عبـد الوهـاب بـن سـعيدُّمـشقيِّ الدُّيِمَلُّد بـن عطيـة الـسيبن سع )٣(بْهَو) ق س( •
 .تقدم

 :ومن األوهام
 .فيانُبن س )٤(بْهَو •

ْن عــن قــيس بــن أيب حــازم عــن أيب شــهمعــن يــام ــت« :َ  باملدينــة فمــرت يب كن
 كذا رواه ابن ، وعنه األسود بن عامر شاذان.احلديث » بكشحها فأخذت ٌجارية

ه احلـسني وروامـي، ِّرَُخحيوية عن النسائي عن حممد بن عبد اهللا بن املبارك امل
                                                        

 ).٣١/١٢٩: (»هتذيب الكامل« )١(
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 ).٣١/١٣١: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ١٣٦ 
ِّبـــن إســـامعيل عـــن املخر َ يم بـــن ســـفيان عـــن بيـــان عـــىل َرُمـــي عـــن شـــاذان عـــن هـــُ

 . وكذلك رواه األسيوطي عن النسائيالصواب
 .وكذا رواه ابنا أيب شيبة وعيل بن حرب عن شاذان عىل الصواب

:  ويقـال،هِّدَسب إىل جـْنـُ، وقـد ي الكويفِّيبُبن عبد اهللا بن أيب د )١(بْهَو)عس( .١٠٩٠
 .ُّنائيُ بن سور األزدي اهلوهب بن عبد اهللا بن كعب

 . وأيب حرب بن أيب األسود،روى عن أيب الطفيل عامر بن واثلة
 وعيـسى بـن زيـد بـن د بـن عيينـة،ْيـَبُ وع،وانْزَلـم بـن غـْيَودبحر بن كنيز،  :وعنه
 . ومعمر بن راشد،ن احلسنيعيل ب

 .ثقة: قال ابن معني
: يقــال لــه ،ُّوائيُّفــة الــسْيَحُ أبــو ج،ب بــن وهــبْهــَو:  ويقــال،بــن عبــد اهللا )٢(بْهــَو) ع( .١٠٩١

 .ةَعَصْعَ بن عامر بن صءةثان بن سواْرُب اخلري من بني حْهَو
م عند وفاة رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم، نـزل ُُلصحايب صغري مل يبلغ احل

 .ًكوفة وابتنى هبا داراال
 . وعيل بن أيب طالب، وعن الرباء، النبي صىل اهللا عليه وسلم:روى عن
 ،لْيــــَهُ وســـلمة بـــن ك، واحلكـــم، وإســـامعيل بــــن أيب خالـــد، ابنـــه عـــون:وعنـــه
 .، وآخرون وأبو إسحاق،والشعبي
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 ١٣٧ 
 .)١(هـ٧٤مات سنة :  قيل
 .ُّيِدََس األّيشَرُن أسد القعة بن األسود بن املطلب بْمَد بن زْبَبن ع )٢(بْهَو) ق( .١٠٩٢

 . وعنه الزهري.امنيروى عن أم سلمة يف قصة نع
 .ةَّرَقتل يوم احل: »الثقات«قال ابن حبان يف 

 ابــن ماجـه مــن طريــق أخـرى عــن الزهــري عـن عبــد اهللا بــن َوىَرَو: قـال شــيخنا
 .وهب بن زمعة وهو املحفوظ

 .ُّينََدمل اُّزوميَْخ املُّيشَرُثامن القُبن ع )٣(بْهَو) خت( .١٠٩٣
 . وموسى بن عقبة، أيب حازم سلمة بن دينار:عن
 ويعقوب بـن ،زامي وإبراهيم بن املنذر احل،يإبراهيم بن محزة الزبري: وعنه

 .محيد بن كاسب
 .]ب-٨٤[»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 .ُّائيَّك البُّامريَبة العْقُبن ع )٤(بْهَو) د( .١٠٩٤
 .ديث تقدم يف ترمجته وعنه ابنه عقبة بح.ع العامريْيَجُعن الف

ــَقبــة بـن وهـب البُب بـن عْهـَو: »الثقــات«قـال ابـن حبـان يف  ، مـن أهــل ُّيلْجـِ العُّائيكَّ
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 ١٣٨ 
 . ولد يف خالفة عثامن، ومعاوية، أبيه:الكوفة عن

 : عنالعجيلوروى زهري بن معاوية : قال شيخنا
 .يعفبة اجلْقُبن ع )١(بْهَو .١٠٩٥

 .هو شيخ متأخر عن هذا و،عن حممد بن سعد األنصاري عن أبيه عن أنس
 :ومن األوهام

 .ُّيَْرص البُّمريّامن النْثُبن عمرو بن ع )٢(بْهَو •
 .عن هارون بن موسى

 . وحييى بن الفضل،ح بن عبد املؤمنْوَ ر:وعنه
 .روى له أبو داود
 . كام سيأيت.ب بالتصغرييالصواب وه

مـوىل :  مـوىل آل الـزبري وقيـل،مِّلَُع امل،ُّينََدم املْيَُع أبو ن،ُّيشَرُسان القْيَبن ك )٣(بْهَو .١٠٩٦
 .عبد اهللا بن الزبري

 مــن ٍةَّدِ وعــ،بْيــِبَّ وعمــر بــن أيب ســلمة الر، والعبادلــة، وجــابر، أنــس:روى عــن
 .ًإنه رأى سعدا وأبا هريرة:  وقيل،التابعني

،  وهـشام بـن عـروة، وحممـد بـن إسـحاق، ومالـك،أيـوب: وعنـه مجاعـة مـنهم
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 ١٣٩ 
 .والوليد بن كثري
 .ثقة: قال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
مل يكن له : وسألت عنه الواقدي فقالهـ، ١٢٧تويف سنة: قال حممد بن سعد

 .ً، وكان حمدثا ثقةفتوى
 .هـ١٢٩تويف : وقال الفالس والرتمذي

 ابـن : ويقـال،وسنابـن مـاه:  ابـن مـابوس، ويقـال: ويقـال،بـن مـانوس )١(بْهَو) س د( .١٠٩٧
 .ُّيَْرصلب ا:ين، ويقالَدَ الع،منياس

، وإبــراهيم بــن نــافع سانْيــَ إبــراهيم بــن عمــر بــن ك: وعنــه. ســعيد بــن جبــري:عــن
 .املكي

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
سـوار ُ، وهـو األبـارِج بـن ذي كَيِه بن كامـل بـن سـَِّبنُبن م )٢(بْهَو) فق س ت د م خ( .١٠٩٨

ام ومعقــل  أخــو مهــ،ُّبــو عبــد اهللا األبنــاويأ ،ُّماريِّ الــذّعاينْنَّالــيامين الــص
 زمــان النبــي ه أسـلم يفِّبــَنُ وأبــوهم م،لمة وعبـد اهللاْسَ ومــ: ويقــال،النْيَوغـ

 .صىل اهللا عليه وسلم
َّ أخيه مه:روى عن  وعبـد اهللا بـن ، وابـن عمـر، وابـن عبـاس، وجابر، وأنس،امَ

 . وغري واحد من التابعني، وأيب هريرة، وأيب سعيد، والنعامن بن بشري،عمرو
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 ١٤٠ 
 عبد الصمد : وابنا أخيه معقل،ابناه عبد اهللا وعبد الرمحن: وعنه مجاعة منهم

 وعـــوف ، وعمـــرو بـــن دينـــار، وإرسائيـــل، وابـــن ابنتـــه إدريـــس بـــن ســـنان،وعقيـــل
 .األعرايب
 . تابعي ثقة، وكان عىل قضاء صنعاء:ُّيلْجِقال الع

 .ثقة: ُّسائيَّوقال أبو زرعة والن
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 يقــال لــه يكــون يف أمتــي رجــل« :يث موضــوع ال أصــل لــه فيــه حــدَويُوقــد ر
م كـان َالَ إن عبد اهللا بـن سـ:يقولون:  عنه أنه قالويُ ر»وهب هيب اهللا له احلكمة

 أهـو ،هـامَمْلِ أفرأيـت مـن مجـع ع،ًن كعبا كان أعلم أهل زمانهإ و،أعلم أهل زمانه
 .؟أعلم أم مها

ِا وحًوقد ذكروا عنه عبادة كثرية وكرامات وكالما حسن ّام مجكًَ َ  .ًاً
ًقــرأت ثالثــني كتابــا أنزلــت عــىل ثالثــني نبيــا حتــى قيــل إنــه : وروى عنــه أنــه قــال ً

 وأنــه مكــث عــرشين ســنة يــصيل ،مكــث أربعــني ســنة ال يأكــل مــن يشء فيــه روح
 حتى قال ، وذكروا أنه كان ال يغضب وينهي عن الغضب،الصبح بوضوء العشاء

 ،هِّبـَنُوتـه إال وهـب بـن مْبَحوحـل  إال غضب ً عاملاُكلمت ما : بن درهماجلعدفيه 
ًثـم ذكـروا أنــه غـضب يومـا ورضب رجــال فقيـل لــه إنـك تنهـى عــن الغـضب فقــال ً :

ـا  ﴿: ومايل ال أغضب وقد غضب خالق األحالم قـال اهللا تعـاىل ْفلام آسفونا انتقمنَ َ ََّ ُ َ ََ َ
ْمنْهم ُ ِ﴾،أ-٨٥[ أي أغضبونا[. 

 فمن جـاء بخـاتم اهللا قـضيت ،خواتيم اهللا يف األرضري نالدراهم والدنا: وقال
 .حاجته



 ١٤١ 
 .ًكتب يف القدر كتابا ثم ندم عليهكان قد : ُّجاينْوزُوقال اجل

فحـــج ســـنة مائـــة،  عامـــة الفقهـــاء َّعـــن عبـــد الـــرزاق عـــن أبيـــه حـــج: وقـــال أمحـــد
 وهم يريدون أن يذاكروه ، منهم عطاء واحلسنٌرَفَوا العشاء أتاه نُّلَ فلام ص،وهب
ر ومل يسألوه عن ْجَن احلمد فام زال فيه حتى طلع الفم يف باب َّنَفتفا: ر قالَدَلقا

 .يشء
 . ورجع،رَدَهم بيشء من القَّتُكان م: قال أمحد

ً وسـبعني كتابـا ًر حتـى قـرأت بـضعةَدَ بالقـُكنـت أقـول: وروى غريه عنه أنـه قـال
 فرتكت ،شيئة فقد كفرً من جعل إىل نفسه شيئا من امل:لهاك يف ،ب األنبياءُتُمن ك
 .قويل

ــ: وقــال وهــب ــَّ ويــتكل، ويــسكت ليــسلم،علمياملــؤمن ينظــر ل م، وخيلــو َهْفَيِم ل
 .مغنلي

أمــا وجـــد :  وقـــال لــه، فغــضب عليــه،ًإن فالنــا شـــتمك: وجــاء رجــل إليـــه فقــال
 فقام إليه وهب وصافحه ، فبينا مها كذلك إذ جاء الشاتم؟ًالشيطان رسوال غريك

 َك بــام لــيسُإذا ســمعت الرجــل يمــدح:  وقــال، جانبــهوضــحك إليــه فأجلــسه إىل
 .ك بام ليس فيكَّمُذَ أن يُْه فال تأمن،َفيك

وأورد شــــــيخنا كالمــــــه يف الــــــرد عــــــىل احلروريــــــة يف غايــــــة اجلــــــودة والقــــــوة 
 وذكر كالمه يف تفصيل خصال اخلـري وخـصال الـرش وفيـه ،واالستشهاد باآليات

 .قوة وبالغة
:  وقيــل،١٣ بــصنعاء ســنة عــرش ومائــة، وقيــلتــويف: قــال الواقــدي وغــري واحــد

 .هـ١١٦:، وقيل١٤



 ١٤٢ 
وهي غرب مدينة  )١(غصم: رصى أن قربه بقرية يقال هلاقد اشتهر ببالد ب: قلت

ُ لذلك أصـال يَرَ ومل أ،زارُى حوران وعليه مشهد يْرصُب  مـن ٌعتمـد، وال ذكـره أحـدً
 .علامء التاريخ

ب بـن أسـد بـن ِلـَُّطة بـن األسـود بـن املَعـْمَري بـن عبـد اهللا بـن زبـب بن كْهَبن و )٢(بْهَو .١٠٩٩
ُّيشَرُى القَزُعبد الع َّ وكان جوادا ممد،، القايض ببغداديِرتَْخ أبو الب،ِ  .ًحاً
 .، وغريمها وهشام بن عروة، جعفر بن حممد:روى عن
 .، واملسيب بن واضحلبثعبيع بن َّ الر:وعنه

 نعــم أبــو :قــال ؟ يــضع احلــديثٌ أحــد:قلــت ألمحــد بــن حنبــل: قــال أبــو طالــب
 .ً روى أشياء مل يروها أحد،ًرتي كان كذابا يضع احلديثَْخالب

 .ذب الناسْرتي أكَْخأبو الب: وقال إسحاق الكوسج عن أمحد قال
 .ًاباَّذَكان ك: وقال إسحاق بن راهويه
 .مطروح احلديث:  سألت أمحد عنه فقال:وقال حممد بن عوف

 كـذابا هـذه األمـة وهـب :ن إسحاققال شعيب ب: ا دحيم قالن :وقال أبو حاتم
 .هَّامَبن وهب ورجل آخر س

 كـان ، يضع األحاديـث،رتي كذاب خبيثخأبو الب: وقال عباس عن ابن معني
 وعن ثور عن خالد بن معدان عن ،ث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةِّدَحـُي

  قــال رســول اهللا صــىل اهللا: جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه عــن عــيل قــالوا، وعــنمعــاذ
                                                        

 .كذا يف األصل، وحتتاج إىل مزيد حترير)١(
 ).٨/٤٠٠: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٥٣: (»ميزان االعتدال«)٢(



 ١٤٣ 
ال :  قـال، رمحـه اهللا:قلـت ليحيـى، »ال بـأس بـه« ؟تقرض يف اخلمري :عليه وسلم

 .رتيخرحم اهللا أبا الب
 .ث بام ليس له أصلِّدَحـُكان ي: وقال الفالس

لو اجرتيت أن أقول ألحد أنه : سمعت أيب يقول: وقال أبو بكر بن أيب خيثمة
 .رتيخيكذب عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم لقلت أبو الب

 ً.أرى أنه يبعث يوم القيامة دجاال: وقال عثامن بن أيب شيبة
 .ًكان كذابا: ياش وعيل بن املدينيوقال أبو بكر بن ع

 .كان يكذب وجيرس: ُّاينَجْوزُوقال اجل
 وذكرت أليب .ًاباَّكان كذ: فقال]ب-٨٥[سألت أيب عنه : وقال ابن أيب حاتم

 .ًحوصلتك من حديثه شيئاال جتعل يف : ًزرعة شيئا من حديثه فقال
 .سكتوا عنه: وقال البخاري
 .مرتوك:  والنسائي والدارقطنيُوقال مسلم

 .ابَّكذ: زاد الدارقطني
ًال أعلم له حديثا مستقيام: ْيليَقُوقال الع ً. 

  .مات ببغداد سنة مائتني
 .بْهَبن و )١(بْهَو .١١٠٠

 .أرسل عن سعيد بن ايب وقاص
                                                        

 ).٨/٤٠٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٥٤: (»عتدالميزان اال«)١(



 ١٤٤ 
 .مزوروى عنه عمرو بن صالح قايض رامهر

 .جمهول: قال أبو حاتم
 .شْحَ موىل أيب أمحد بن ج،)١(بْهَو) د( .١١٠١
 . وعنه حبيب بن أيب ثابت.ة ال ليتنيَّ لي:مةَلَ سِّمُعن أ

 .إنه أبو سفيان:  وقيل»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 صــاحب ،ُّيْرصَ أبــو بكـر البــ،، مـوالهمُّيلِاهَالن البــْجـَبــن خالـد بــن ع )٢(بيـوه) ع( .١١٠٢

 .ابيسَرالكَ
ــــوب:وى عــــنر ــــصادق، أي َ ومح، وجعفــــر ال ــــلُ ــــد الطوي ــــن ، وأيب حــــازم،ي  واب

 . وحييى بن سعيد األنصاري، وهشام بن عروة، وموسى بن عقبة،جريج
 ، وأبــو داود الطيالــيس، وســليامن بــن حــرب،أبــو أســامة: وعنــه مجاعــة مــنهم

 وحييـــى بـــن ســـعيد ، ومـــسلم بـــن إبـــراهيم، وعفـــان، وابـــن مهـــدي،وابـــن املبـــارك
 .القطان
 .وكان عبد الرمحن خيتاره عىل ابن علية:  قال،ليس به بأس: ال أمحدق

 مـــن أبــرص أصــحابه باحلـــديث كــان: وقــال عــيل بـــن املــديني عــن ابـــن مهــدي
 .والرجال

 . كان ثقة:وقال أبو داود الطياليس

                                                        
 ).٣١/١٦٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/١٦٤: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ١٤٥ 
 .معت حييى ذكره فأحسن الثناء عليهس: وقال الفالس

 .وذكره ابن معني يف مجاعة هم أثبت شيوخ البرصيني
 .ثقة ثبت: وقال العجيل

ــضعفاءجتــكــاد ت ال  ، حديثــهأنقــىوقــال أبــو حــاتم مــا   وهــو ،ده حيــدث عــن ال
إنــه مل يكـــن بعــد شــعبة أعلـــم :  وهــو ثقـــة، ويقــال،الرابــع مــن حفــاظ أهـــل البــرصة

 حديثـه عـن املـدنيني كثرةبالرجال منه، وكان يقال إنه خيلف محاد بن سلمة يف 
 .وغريهم

 وكـان ثقـة كثـري احلـديث ، فـذهب بـرصهَنِجُن قـد سـكـا: وقال حممد بن سـعد
ة، ومـات وهـو ابـن ثـامن  وكان أحفظ من أيب عوانـ،ميل من حفظهُ وكان ي،حجة

 .ومخسني سنة
 .هـ١٦٥مات سنة : قال غريه

 .أبو عمرو البرصي: ري أبو عثامن، ويقالَمَّبن عمرو بن عثامن الن )١(وهيب)فق د( .١١٠٣
 . وهارون بن موسى النحوي، أبيه:عن
 .اخلرقي وحييى بن الفضل ، والكديمي،ح بن عبد املؤمنْوَ ر:وعنه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
أن « :روى لـــه أبـــو داود وابـــن ماجـــه يف تفـــسري حـــديث عطيـــة عـــن أيب ســـعيد

 .احلديث »لوجههاجلنة ء رشف عىل أهل اجلنة فتيضي لنيالرجل من أهل علي

                                                        
 ).٣١/١٦٨: (»هتذيب الكامل« )١(



 ١٤٦ 
أبــو أميــة : امن، ويقــالْثُ أبــو عــ،ُّيشرقــد الْرَد بــن أيب الــوْرَبــن الــو )١(وهيــب)س ت د م( .١١٠٤

 .ب لقب غلب عليهي ووه،يقال اسمه عبد الوهاب ،املكي موىل بني خمزوم
 وعدة ، يقال مرسل، وعطاء بن أيب رباح، والثوري، محيد بن قيس:روى عن
 .من التابعني

 .يل بن عياضَضُ وف، وعبد الرزاق، ابن املبارك:وعنه مجاعة منهم
 .ثقة:  والنسائيقال ابن معني

 .ليس به بأس: وقال النسائي مرة
 .اد، وكانت له أحاديث ومواعظ وزهدَّبُكان من الع: وقال أبو حاتم

 ، كـــــان مـــــن العبـــــاد املتجـــــردين لـــــرتك الـــــدنيا»الثقـــــات«وقـــــال ابـــــن حبـــــان يف 
 .ني يف طلب اآلخرةسواملناف

 .كان الثوري حيدث ثم يقول قوموا بنا إىل الطبيب: وقال غريه
 ، وابـــن أدهـــم،بيـــ وه:عـــمطبطيـــب امل أربعـــة رفعهـــم اهللا :ال بـــرش احلـــايفوقـــ

 .]أ-٨٦[اخلواص )٢(، وإبراهيمويوسف بن أسباط
ًوقد ذكروا عنه أقواال حسنة وأفعاال مرضية ً. 

 .مات سنة ثالث ومخسني ومائة
 وصـــىل اهللا عـــىل ســـيدنا حممـــد وآلـــه ، وهللا احلمـــد واملنـــة،آخـــر حـــرف الـــواو

 .وصحبه وسلم
                                                        

 ).٣١/١٦٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 .سلم اخلواص:  يف املصدر)٢(



 ١٤٧ 

 
بن احلسني بن عمران بن أيب الورد حممد بن عمـران بـن حممـد بـن سـعيد  )١(الحق .١١٠٥

 .بن املسيب املقديس
 .وغريها »احللية«روى عنه احلافظ أبو نعيم األصبهاين يف 

ً كان كذابا أفاكا:قال احلافظ اإلدرييس َّحرر وهو الذي ،ً  . نسبهَ
 .ـه٣٨٤ مات سنة ،بئوله مصا: قال شيخنا الذهبي

 هــــو أحــــد الكــــذابني والــــدجالني :، وقــــال)٢(وقــــد ترمجــــه احلــــافظ ابــــن عــــساكر
ــث منكــرة جــدا وَّحــَّوأكــذب الغربــاء الر حكــي عــن ًالني، وروى مــن طريقــه أحادي
 .ًكان كذابا يضع احلديث: اإلدرييس أنه قال

ـــيش ُحبـــن محيـــد بـــن ســـعيد بـــن خالـــد بـــن كثـــري بـــن  )٣(الحـــق) ع( .١١٠٦ بـــن عبـــد اهللا بـــن ب
 . البرصي األعورز أبو جمل،يسدوَّدوس السَس

 .َّالرزيق وله دار بمرو عىل ،قدم خراسان مع قتيبة بن مسلم
 وجنـدب ، وأنـس بـن مالـك، أسامة بن زيد بـن حارثـة:تابعي جليل، روى عن

                                                        
 ).٨/٤٠٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٥٦: (»ميزان االعتدال« )١(
 ).٦٤/١٦: (»خ دمشقتاري «)٢(
 ).٣١/١٧٦: (»هتذيب الكامل «)٣(



 ١٤٨ 
 ، وابــــن عمــــر، وابــــن عبــــاس، وســــمرة بــــن جنــــدب، واحلــــسن بــــن عــــيل،الــــبجيل
 .اعة من التابعني ومج، وأم سلمة، وحفصة، وأيب موسى، واملغرية،ومعاوية

ــــه مجاعــــة مــــنهم ــــي:وعن ــــس بــــن ســــريين، ابنــــه ردين ــــوب، وأن  ، واحلكــــم، وأي
 . وقتادة،وسليامن التيمي

 . وله أحاديث،كان ثقة: قال حممد بن سعد
 .ًبرصي تابعي ثقة، وكان حيب عليا: ُّيلْجِوقال الع

 .ثقة: وقال أبو زرعة وابن خراش
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .مضطرب احلديث: ان عن ابن معنيببن حقال احلسني 
 .ذيفةمل يسمع ح: وقال عباس عنه

 .رة وال عمرانُمل يلق سم: وقال عيل بن املديني
 عنــــه وجتيئنـــا ، عنـــه أحاديـــث كأنـــه شـــيعيجتيئنـــا :وقـــال أبـــو داود عـــن شـــعبة

 .أحاديث كأنه عثامين
 .تسع ومائة:  وقيل،٦:  وقيل،مات سنة مائة: قيل
 . أبو عمرو التيمي البغدادي،بن عبد اهللا )١(الهز .١١٠٧

 .التنييس وعنه أمحد بن فريوز .روى عن معتمر بن سليامن
                                                        

 ).٨/٤٠٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٥٦: (»ميزان االعتدال«)١(



 ١٤٩ 
ً ثــم أورد لـــه حـــديثا . حيـــدث عــن الثقـــات باملنـــاكري،جمهـــول: قــال ابـــن عــدي

 . هذا باطل: وقال،ًمنكرا يف فضل عيل بن أيب طالب
 ]ب-٨٦[ يتلوه حرف الياء اللهم متم بخري،آخر حرف الالم ألف



 ١٥٠ 

 
 .ُّويفُيل الكِْجنان العِبن س )١(ياسني) ق( .١١٠٨

 عن عيل عن النبي صىل اهللا عليه ، عن أبيه،عن إبراهيم بن حممد بن احلنفية
 .»ا أهل البيت يصلحه اهللا يف ليلةَّنِاملهدي م«: وسلم قال
 والقاســـم بـــن مالـــك ، وأبـــو نعـــيم الفـــضل بـــن دكـــني، عبـــد اهللا بـــن نمـــري:وعنـــه
 .ريَفَبو داود احل، وأ ووكيع،املزين

 .ليس به بأس: قال ابن معني
 .صالح: وقال مرة

 . ال بأس به: وقال أبو زرعة
 .ً وال أعلم له حديثا غري هذا، فيه نظر:وقال البخاري

، واسمه الليث بن عاصم بن كليـب رارةُبن عبد األحد بن أيب ز )٢(ياسني) س( .١١٠٩
 .ن املرصيْمُالي أبو ،القتباين

َّم بن محْيَعُ ون، وجده،روى عن أبيه، )٣(شيخ  .ةَّدِ وع،ادَ
                                                        

 ).٣١/١٨١: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/١٨٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٣(



 ١٥١ 
 ، وأبو بكر بن زيـاد،ابن أخيه أبو السميدع عليم بن أمحد: وعنه مجاعة منهم

 .وابن خزيمة
 .ال بأس به: قال النسائي

 .هـ٢٦٩صدوق يف احلديث، حدثني أيب أنه مات سنة : وقال ابن يونس
 .بن حممد )١(ياسني .١١١٠

 .عن أيب حازم املديني
 .رتوكم: قال األزدي

 .اتَّيَّ، املعروف بالزُّ الكويفالفقيه أبو خلف ،يمبن معاذ اليام )٢(ياسني .١١١١
 .، وغريهم وحممد بن املنكدر، ومكحول، الزهري:عن
 وعـــيل بـــن ، ومـــروان بـــن معاويـــة، ووكيـــع، وعبـــد الـــرزاق، ابنـــه خلـــف:وعنـــه
 .غراب

 .ليس حديثه بيشء: قال ابن معني
 .منكر احلديث: وقال البخاري

 .ضعيف احلديث: و زرعةوقال أب
 .مرتوك: وقال النسائي وابن اجلنيد

 .يروي املوضوعات: وقال ابن حبان
                                                        

 ).٨/٤١١: (»سان امليزانل«و) ٤/٣٥٨: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٨/٤١١: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٥٨: (»ميزان االعتدال«)٢(



 ١٥٢ 
 . غري حمفوظةهعامة أحاديث: وقال ابن عدي

 . يأيت يف الكنى،اينَبْعَّأبو أمية الش، )١(حيمد •
 أبـو موسـى ،ابـن عبـد اهللا القـريش األسـدي: بن أيب موسى، ويقال )٢(سِّنَحُـي) س م( .١١١٢

 .وىل مصعب بن الزبري، ماملدين
 وأيب ، وعمـــر بـــن اخلطـــاب، وابــن عمـــر، والـــزبري، أنـــس بـــن مالـــك:روى عــن

 . وعائشة أم املؤمنني، وأيب هريرة،سعيد
 ووهــب بــن ، وحممــد بــن إبــراهيم بــن احلــارث التيمــي،ن بــن وهــبَطــَ ق:وعنـه
 . ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، وحييى بن سعيد األنصاري،كيسان

 .ةثق: قال النسائي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 
ـثامن بـــن داود بـــن أيب ق )٣(حييـــى)كـــن( .١١١٣ ، أبـــو إبـــراهيم ميَلُّلـــة الـــسَْيتُبـــن إبـــراهيم بـــن عــ

 .املدين
 . ومغرية بن عبد الرمحن، ومالك، الدراوردي:روى عن
 .ء وآخروناَّرف حممد بن نرص ال:وعنه

                                                        
 ).٣١/١٨٤: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/١٨٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/١٨٦: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ١٥٣ 
 .مدين ثقة: قال أبو حاتم

 .ربام وهم وخالف:  وقال،»الثقات« وذكره ابن حبان يف
ن بـن عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا بـن مـسعود ْعـَبـن م )٢(يدةببن إبراهيم بن أيب ع )١(حييى .١١١٤

 .املسعودي، الكويف
 .مْيَعُ وأيب ن، وجده، أبيه:عن
 ،طـــنيُ وم، وابــن جريــر، والقاســم بــن جعفــر،صــدوق:  النــسائي، وقــال:وعنــه

 . األنصاريوموسى بن إسحاق بن موسى
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .ميَلُّبن إبراهيم الس )٣(حييى .١١١٥
 .عن الثوري
 . وأورد له حديثني منكرين،ليس بمعروف: قال ابن عدي

 .ئبن إبراهيم بن أيب زيد األندليس املقر )٤(حييى .١١١٦
 .حكى ابن بشكوال عن بعضهم أنه كذبه واهتمه

                                                        
 ).٣١/١٨٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 .بن أيب عبيدة] بن حممد[حييى بن إبراهيم :  يف املصدر)٢(
 ).٨/٤١٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٥٩: (»ميزان االعتدال«)٣(
 ).٨/٤١٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٦٠: (»ميزان االعتدال«)٤(



 ١٥٤ 
 .يسامَلَّبن إبراهيم الس )١(حييى .١١١٧

 أبان فيه عـن :قال شيخنا الذهبي. »مناقب عيل« له ،]أ-٨٧[شيخ ابن عساكر
 .جهل وهوى

د  أبــو زكريــا، الكــويف مــوىل خالــ، بــن ســليامن القــريش األمــويآدمبــن  )٢(حييــى)ع( .١١١٨
 .بن خالد بن عقبة بن أيب معيط

 ،عرْسِ ومـــــ، ورشيـــــك، والـــــسفيانني، ومحـــــاد بـــــن ســــلمة، إرسائيـــــل:روى عــــن
 . ومجاعة،مْيَشُوه

 ، وابنــا أيب شــيبة، وإســحاق بــن راهويــه،د بــن حنبــلأمحــ: وعنــه مجاعــة مــنهم
 .، وحييى بن معنيريبُوأبو ك

 .ثقة: وقال هو والنسائي
 .هو واحد الناس: وقال أبو داود
 .، وهو ثقةكان يتفقه: وقال أبو حاتم

 ســـمعت عـــيل بـــن ، البـــدنفقيـــهثقـــة، كثـــري احلــديث، : وقــال يعقـــوب بـــن شـــيبة
د بـن يـ وسـمعت عب، وجعـل يطريـه،ان عنـدهيرمحه اهللا أي علم كـ: املديني يقول

ًيعني أنـه كـان جامعـا - ما رأيته إال ذكرت الشعبي  سمعت أبا أسامة يقول:يعيش
 .-للعلم

 كـان عمـر بـن اخلطـاب يف :سـمعت أبـا أسـامة يقـول: وقال حممود بن غـيالن
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 ١٥٥ 
 ثم حييى بن ، ثم الثوري، ثم الشعبي، ثم كان بعده ابن عباس،زمانه رأس الناس

 .مآد
 .مات سنة ثالث ومائتني: ال حممد بن سعد والبخاري وأبو حاتمق

 .بن أزهر املرصي، موىل قريش )١(حييى)د( .١١١٩
 وعـامر بـن ، وعاصـم بـن عمـر، وحجـاج بـن شـداد، أفلـح بـن محيـد:روى عن

 .سعد
 وعبـد ، وابـن وهـب، وسعيد بن كثري، وبكر بن مرض، إدريس بن حييى:وعنه

 .الرمحن بن القاسم
ــضه أدى )٢(ً كــان يتــيام:ًتليــد خــريا، وقــال ابــنأثنــى عليــه  ، وكــان لــه مــال فلــام قب

 .زكاته تلك السنني كلها أربعامئة دينار
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ًكــان رجــال صــاحلا ولــه حــديث مــسند وهــو قــديم املــوت، : وقــال ابــن يــونس ً
 .تويف سنة إحدى وستني ومائة

َّالنجاريحة األنصاري بن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طل )٣(حييى) د( .١١٢٠  .ُّينََد، املَّ
ــت عب، وأمــه محيــدة، وعمــه عمــر، جــده:روى عــن ــ أو عبيــدة بن  ،د بــن رفاعــةي
 . وسعيد بن أيب مريم،وزيد بن أسلم

                                                        
 ).٣١/١٩٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 .در إىل إدريس بن حييى اخلوالين كذا، وهذا وهم إنام عزي يف املص)٢(
 ).٣١/١٩٤: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ١٥٦ 
 .االينَّ وأبو خالد الد، وعمر بن ذر، عكرمة بن عامر:وعنه

 .ثقة: قال ابن معني
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 : ويقـال،ينيِحَْليَّأبـو بكـر الـس:  أبـو زكريـا، ويقـال،يلََج الـببـن إسـحاق )١(حييـى)٤ م( .١١٢١
 .حني قرية بقرب بغدادَْليَّ والسً،أيضا احلينيَّوين والسُحَْليَّالس
 . ومجاعة، والليث، ورشيك، واحلامدين، أبان العطار:روى عن

 وعبــــاس ، واحلـــارث بــــن أيب أســـامة، أمحــــد بـــن حنبــــل:وعنـــه مجاعــــة مـــنهم
 . وعيل بن املديني، بن أيب شيبة وأبو بكر،الدوري

يعة وهـو شيخ صالح ثقة، سمع من الشاميني ومن ابن هل: قال أمحد بن حنبل
 .صدوق

 . صدوق املسكني:وقال حييى بن معني
 وكـــان ينـــزل بغـــداد يف دار ،ً كـــان ثقـــة حافظـــا حلديثـــه:وقـــال حممـــد بـــن ســـعد

 .، ومات هبا يف سنة عرش ومائتنيالرقيق
 .بان يف شع:زاد ابن حبان

 . ابن أيب إسحاق: ويقال،بن إسحاق )٢(حييى) يس ت( .١١٢٢
 . وجماشع بن مسعود، عمه رافع بن خديج:روى عن
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 ١٥٧ 
 . أيب كثري حييى بن:وعنه

 .ثقة: قال ابن معني
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

روى عكرمــة بــن عــامر عــن حييــى بــن إســحاق فــال أدري هــو : وقــال البخــاري
 .األول أم ال

 أخــو عبــد ،يب إســحاق احلــرضمي، مــوالهم البــرصي النحــويبــن أ )١(حييــى) ع( .١١٢٣
 .إهنم من سبي أذربيجان : ويقال،اهللا
 وعبــد الــرمحن بــن أيب ، وســلامن األغــر،]ب-٨٧[  وســامل، أنــس:روى عــن

 . وحييى بن يعمر،بكرة
 وحممـد ، وشـعبة، والثـوري، ومحـاد بـن سـلمة،ابـن عليـة: وعنه مجاعة منهم

 .-ومات قبله- وحييى بن أيب كثري ،يم، وهش-وهو أكرب منه-بن سريين 
 .ثقة: معني وحممد بن سعد والنسائيقال ابن 

 .وله أحاديث، وكان صاحب قرآن وعلم بالعربية والنحو: وزاد ابن سعد
 .هـ٣٢ : وقيل،هـ١٣٦مات سنة :  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .بن أيب إسحاق )٢(حييى •
واملعـروف أن اهلنـائي ،  )٣(د اهلنـائييـُ وعنه عتبة بـن مح.عن أنس يف القرض

                                                        
 ).٣١/١٩٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 .وهو من األوهام) ٣١/٢٠١: (»هتذيب الكامل« )٢(
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 ١٥٨ 
 .الذي يروي عن أنس إنام هو حييى بن يزيد كام سيأيت

ـــف يف ،، املـــدينرارة األنـــصاريُبـــن أيب أمامـــة أســـعد بـــن ز )١(حييـــى) ق( .١١٢٤  خمتل
 .تهصحب

ِكيهله حديث يف  ِّ  رواه عنـه ابـن أخيـه ،حَبُّرارة مـن الـذُ عليه السالم أسـعد بـن زَ
 . وهو حمفوظ من طريق شعبة عنه، أسعد بن زرارةحممد بن عبد الرمحن بن

 .ُّويفُ الكُّيلََجبرير بن عبد اهللا الَبن إسامعيل بن ج )٢(حييى)يس( .١١٢٥
َ، وقز عــامر الــشعبي:عــن  عــن ابــن عمــر يف -عــىل خــالف فيــه- حييــى ة بــنَعــَ

 . ونافع موىل ابن عمر،توديع املسافر
 . وهشيم،العزيز وعبد العزيز بن عمر بن عبد ، احلسن بن قتيبة:وعنه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 :وهلم
 . أبو زكريا الواسطي،بن إسامعيل )٣(حييى) د( .١١٢٦

 ، وابــــــن مهــــــدي، وابــــــن املبــــــارك، حفــــــص بــــــن غيــــــاث:روى عــــــن، )٤(شــــــيخ
 .ةَّدِ وع، ووكيع،والدراوردي

 . وابن أيب الدنيا، وعباس الدوري، وسمويه، إبراهيم احلريب:وعنه مجاعة منهم
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 ١٥٩ 
 .ً، وكان يل صديقاًأعرفه قديام: سمعت أمحد ذكره فقال: دقال أبو داو

 . ومل أكتب عنه،أدركته: وقال أبو حاتم
 :وهلم
 .أبو العباس الكويف:  ويقال أبو زكريا،،اصَّوَبن إسامعيل بن زكريا اخل )١(حييى .١١٢٧

 . وعدة، ووكيع، وهشيم، رشيك القايض:يروي عن
 .وآخرون »التاريخ«وعنه البخاري يف 

 . عنهُتكتب:  حاتمقال أبو
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .، هو حييى بن إسامعيل بن جريريريِرَحييى بن إسامعيل الكويف اجل .١١٢٨
 .بن أيب األشعث )٢(حييى .١١٢٩

 . وعنه أبو داود الطياليس.عن ابن عون
 .جمهول: قال أبو حاتم

 :فأما
 .بن أيب األشعث )٣(حييى .١١٣٠

 . حممد بن إسحاق بن يسار وعنه.عن إسامعيل بن إياس بن عفيف الكندي
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 ١٦٠ 
 .ًفذكره أبو حاتم أيضا هكذا

ج بــن عبـد عمـرو بــن َّنَشُن بــن سـمعان بـن مـَطـَبـن أكـثم بــن حممـد بـن ق )١(حييـى)ت( .١١٣١
يفي بن رشيف بن حماسن بن ذي األعـواد بـن معاويـة بـن َم بن صَزى بن أكثُعبد الع

 أبــو ، األســديييمــمبــن مــر بــن أد بــن طابخــة الت )٢(ن متــيمريــاح بــن أســيد بــن عمــرو بــ
 . وكان أعور، واله املأمون القضاء هبا،، نزيل بغدادحممد املروزي

 ، وابـن املبـارك، وسـفيان بـن عيينـة، جريـر بـن عبـد احلميـد:روى عن، )٣(شيخ
 ، وأيب بكر بـن عيـاش، وحييى القطان، ووكيع، وعيسى بن يونس،والدراوردي
 .ومجاعة

 ،وهو من أقرانه-م ْرشَخيل بن  وع،إبراهيم بن أيب طالب: وعنه مجاعة منهم
 .وأبو حاتم الرازي، »اجلامع«والبخاري يف غري 

 سبحان : فقال،ر له ما يرميه الناسِكُ وذ، ما عرفناه ببدعة:قال أمحد بن حنبل
ً وأنكر ذلك إنكارا شديدا؟ يقول هذاْنَاهللا سبحان اهللا م ً. 
صـغري وصـنع أبـوه وهو ] أ-٨٨[  سمع من ابن املبارك: قال أيب:قال عبد اهللا

 .شهدوا أن هذا سمع من ابن املبارك ا: وقال،ًطعاما ومجع الناس
سمعت من ابن املبارك عن يونس األييل : وقال حييى بن معني سمعته يقول

 .مع ابن املبارك من يونس ألف حديث وال واهللا ما س،أربعة آالف حديث

                                                        
 ).٣١/٢٠٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 .وما أثبتناه من املصدر. فهم:  يف األصل)٢(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٣(



 ١٦١ 
 رفيقـــي يف  كـــان حييـــى بـــن أكـــثم:أمحـــد بـــن خاقـــان يل قـــال: وقـــال ابـــن معـــني

ا ه كلهــ فنــسخ أحاديثــ،الكوفـة فــام ســمع مــن حفــص بــن غيــاث إال عــرشة أحاديــث
 .وجاء هبا معه إىل البيت

 جـاء إىل مــرص وأنــا مقـيم هبــا فاشــرتى ،كــان بــن أكـثم يكــذب: وقـال ابــن معـني
 . يلأجيزوها:  فقال،كتب الوراقني أصوهلم
 أبــا عاصــم  ســمعت:اجي عــن عبــد اهللا بــن إســحاق اجلــوهريوقـال زكريــا الــس

 .)١( حييى بن أكثم كذاب:يقول
-ذاك الــدجال :  ســمعت إســحاق بــن راهويــه يقــول:وقــال مــسلم بــن احلجــاج

 . حيدث عن ابن املبارك-يعني ابن أكثم
:  قـال؟ فـام تـرى فيـه: قلت.فيه نظر:  سألت أيب عنه فقال:وقال ابن أيب حاتم

ــ: قــال. الــسالمةنــسأل اهللا كــانوا ال : د يقــول وســمعت عــيل بــن احلــسني بــن اجلني
 .ون أنه يرسق حديث الناس وجيعله لنفسهكُُّشَي

كان عنده حديث كثري إال أين مل أكتب عنه، ألنه كان : وقال صالح بن حممد
 .إدريس بأحاديث مل يسمعها منه )٢(]ابن[حيدث عن 
 . وذكر كلمة،أكره احلديث واهللا عنه: وقال مرة

 .قات عجائب ال يتابع عليها يروي عن الث،يتكلمون فيه: وقال األزدي
شتغل بام حيكـى عنـه ألن أكثرهـا ال يال :  وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 .كتاب، خطأ:  يف مطبوعة التهذيب)١(
 . زيادة من املصدر)٢(



 ١٦٢ 
 .تصح عنه

كــان : سـمعت إســامعيل بــن إسـحاق يقــول: وقـال القــايض حممـد بــن يوســف
 ،امنْلـِحييى بن أكـثم أبـرأ إىل اهللا مـن أن يكـون فيـه يشء ممـا رمـي بـه مـن أمـر الغ

 ولكنـه كـان فيـه ، شـديد اخلـوف هللا عـز وجـلفأجدهائره ولقد كنت أقف عىل رس
 .مي بهُمي بام رُرَعابة وحسن خلق، فُد

 وذكر ، يف اإلسالم مل يكن ألحد مثلهٌميو وقد كان له :قال إسامعيل القايض
بحثه مع املأمون ملا نادى بتحليل املتعة واستدالله عليه فمـن ابتغـى وراء ذلـك 

حممـد عــن ابنـي  الزهـري عــن احلـسن وعبـد اهللا  وبـام رواه،فأولئـك هـم العـادون
  فام زال حتـى رجـع املـأمون، عن عيل بن أيب طالب يف النهي عن املتعةامأبيه

 معـاذ اهللا أن تـزول عدالـة مثلـه : ثـم قـال إسـامعيل، ونادى بتحريمها،واستغفر اهللا
ـــاس : بقـــول بـــاغ وحاســـد، قـــال ـــت لـــه يف كتـــب الفقـــه أجـــل كتـــب فرتكهـــا الن وكان

 .ً وكان إسامعيل يعظمه جدا ويرفع من قدرهلطوهلا،
 .وهو جدير بذلك رمحه اهللا: قلت

 . وقرنه مع أمحد وإسحاق،حييى بن أكثم أحد الفقهاء: وقال النسائي
ومــن نظــر لــه يف كتــاب  ،كــان مــن أئمــة أهــل العلــم: وقــال احلــاكم النيــسابوري

 . عرف تقدمه يف العلوم»التنبيه«
لسفيان بن عيينة حني  وما أحسن جوابه ،لعلامءوقد أثنى عليه غري واحد من ا

 وقد جالس أبا ،أليس من الشقاء أن أكون جالست ضمرة بن سعيد: ًقال هلم يوما
 وعبــد اهللا بــن دينــار وقــد جــالس ابــن ،ًســعيد وعمــرو بــن دينــار وقــد جــالس جــابرا

أجالـسكم؟  ثـم أنـا ، مـن التـابعنيًد مجاعـةَّدَ وعـ،ً والزهري وقد جالس أنـسا،عمر



 ١٦٣ 
 واهللا : فقــال، إن شــاء اهللا: فقــال؟يــا أبــا حممــدأتنــصف : فقــال لــه حييــى بــن أكــثم

هــذا الغــالم :  فــأطرق وقــال،لــشقاء مــن جــالس الــصحابة بــك أشــد مــن شــقائك بنــا
 فوقع األمـر كـام توسـمه شـيخ الـسنة سـفيان .لطانُّيصلح لصحبة هؤالء يعني الس

 حلــسن فهمــه وكثــرة ه األمــر حتــى جــالس املــأمونبــمل يــزل ] ب-٨٨[بــن عيينــة 
 هذا كلـه مـع متـسك حييـى بالـسنة ،علمه وغزارة رأيه وحسن نظره فواله القضاء

 .والطريقة املستقيمة
القـرآن كـالم : سـمعت حييـى بـن أكـثم يقـول: قال الفضل بن حممد الـشعراين

 . فإن تاب وإال رضبت عنقه،اهللا فمن قال خملوق يستتاب
ًمـريا ووزيـرا وقاضـيا عـىل القـضاةًلقـد كنـت قاضـيا وأ: قال حييى بن أكـثم ً  مـا ،ً

 .ت ريض اهللا عنكْرَكَ ذْنَ م:ولج سمعي أحىل من قول املستميل
ً فــام كتــب إيل كتابــا إال ، وأكتــب إليــه،كــان يل صــديق يكتــب إيل: ًوقــال أيــضا

 يا حييـى اعتـرب بـام ، بسم اهللا الرمحن الرحيم: فإذا فيهً فكتب إيل مرة، بهانتفعت
 .، وعظة للسامعنيًن تصري عربة للناظرينأل ب ق،تسمع واتعظ بام ،ترى

 .اياهم ومن داراهم ر،من خالط الناس داراهم: ًوقال أيضا
ًة منـرصفا َذَبـَّ مات حييى بـن أكـثم بالر:وقال حممد بن إسحاق الثقفي الرساج

احلجــة ســنة ثنتــني وأربعــني مــن احلــج يــوم اجلمعــة خلمــس عــرشة خلــت مــن ذي 
 .ومائتني
 .سنة ثالث وأربعني ومائتني:  غريهوقال

 .-رمحه اهللا-وقد رئي له منام صالح 



 ١٦٤ 
 ، مــوالهم،الغنـويأسـامة :  واسـمه زيـد ويقـال ، سةْيـَنُأأيب بـن  )١(حييـى) ت( .١١٣٢

كــان بــل :  وقــال ابــن معــني، وكــان أصــغر مــن أخيــه زيــد،ريَزَأبــو زيــد اجلــ
 .حييى أسن

 .ةَّدِ وع، وأيب إسحاق، ونافع، والزهري، عمرو بن شعيب:روى عن
 ، وأبـــو خيثمـــة، ومحـــاد بـــن زيـــد،إســـامعيل بـــن عيـــاش: وعنـــه مجاعـــة مـــنهم

 وحممــد بــن إســحاق بــن ، وعبــد الــوارث بــن ســعيد،-وهــو أكــرب منــه-واألعمــش 
 .، وأبو معاوية الرضير وأبو إسحاق الفزاريان، ومروان،يسار

ذكــره حممـــد بـــن ســـعد فـــيمن كـــان يـــسكن اجلزيـــرة مـــن الفقهـــاء واملحـــدثني، 
 .ًفا وأهل احلديث ال يكتبون حديثهها وكان ضعيَّيسكن الركان : وقال

 .ما سمعت حييى وال عبد الرمحن حيدثان عنه: وقال حممد بن املثنى
هـو أحـب إيل مـن هـؤالء الـذين : سمعت حييى يقول: وقال عيل بن املديني
 . وحممد بن إسحاق، وأشعث بن سوار،يذكرون حجاج بن أرطأة
 ولو كتب أو ، إن حييى بن سعيد مل يكتب عنه:قلت أليب: قال ابن أيب حاتم

ربوا بـه ختـ فـال ، حييـى يكـذبي أخـ:ةسنيـ قـال زيـد بـن أيب أ،حديثه مل يقل هـذارأى 
 .من حييى بن أيب أنيسةأحب إيل  وحممد بن إسحاق ، وأشعث، وحجاجً،أحدا

كــانوا  :)٣(]يقــول[ســمعت ابــن عيينــة :)٢(]حييــى بــن ســعيد[عــن وقــال الفــالس 

                                                        
 ).٣١/٢٢٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 .ألصل زيادة من املصدر سقطت من ا)٢(
 . زيادة من املصدر سقطت من األصل)٣(



 ١٦٥ 
 .ىل حديثه عند الزهريجيتمعون ع

كتب عن أخي حييى ت ال : زيد بن أيب أنيسة يل قال: وقال عبيد اهللا بن عمرو
 .فإنه كذاب

 .ً كذاباأنيسة كان حييى بن أيب :وقال عبيد اهللا بن عمرو
ُّيدل حديثه ،ليس هو ممن يكتب حديثه: وقال أمحد بن حنبل ُ  . عليهكَ
 .ًيدات أخاه زِّ ويثب،سمعت أمحد يذكره بالذم: وقال اجلوزجاين

 .، وزيد ثقةليس بيشء: وقال عباس عن ابن معني
 .ال يكتب حديثه: ومرة، )١(وقال مرة

 .ضعيف ال يكتب حديثه:  بن املدينيوقال عيل
 وقــد اجتمــع أصــحاب ،ق، وكــان هيــم يف احلــديثْدِرجــل صــ: وقــال الفــالس

 .احلديث عىل ترك حديثه إال من ال يعلم
 . ثقةغري: وقال اجلوزجاين

كتــب حديثــه إال للمعرفــة، وذكــره يف ُ ال ي،ضــعيف: وقــال يعقــوب بــن ســفيان
 .]أ-٨٩[»باب من يرغب عن الرواية عنه وكنت أسمع أصحابنا يضعفوهنم«

 .مرتوك وأخوه زيد ثقة: وقال مرة
 . ضعيف احلديث: زاد أبو حاتم.ليس بالقوي: وقال أبو حاتم وأبو زرعة

 .ال يتابع يف حديثه: ً مرةوقال. ليس بذاك: وقال البخاري
                                                        

 ..، ومرة]ضعيف: [وقال مرة:  كذا، ويظهر أن صواب العبارة)١(



 ١٦٦ 
 .مرتوك: وقال النسائي والدارقطني

 وهو مع ضعفه ،يقع يف رواياته ما يتابع عليه وماال يتابع عليه: وقال ابن عدي
 .يكتب حديثه

 .مات سنة ست وأربعني ومائة
ــــادي اخلــــ )١(حييــــى) س( .١١٣٣ ــــن ب ــــن أيــــوب ب ــــا املــــرصي ،والين، مــــوالهمب ــــو زكري  أب

 .فَّالعال
 وحييـى ،بن داود )٣(راف، وأيب صالح عبد الغ سعيد بن كثري:روى عن، )٢(شيخ

 .كريُبن عبد اهللا بن ب
 . والنسائي، وقال صالح، والطرباين،الطحاوي: وعنه مجاعة منهم

 وكــان ،ّ ويقبــل رأيس ويــدعو إيلكــان إذا رآين ضــمني إليــه: وقــال ابــن يــونس
 .هـ٢٨٩ تويف سنة ،دم أعورآًرجال 
 بن أيب زرعة بن عمـرو بـن جريـر بـن عبـد اهللا الـبجيل بن أيوب )٤(حييى)ت د خت( .١١٣٤

 .، أخو جريراجلريري
 . والشعبي، وزياد بن عالقة،)ت د خت( جده:روى عن

 . وأبو أمحد، ومروان الفزاري،بن املباركاو ،أبو أسامة: وعنه مجاعة منهم
                                                        

 ).٣١/٢٣٠: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. الغافر:  يف األصل)٣(
 ).٣١/٢٣١(: »هتذيب الكامل« )٤(



 ١٦٧ 
 .ليس به بأس: قال ابن معني
 .ثقة: وقال أبو داود
 . أخيه جريرهو أحب إيل من: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 . أبو العباس املرصي،بن أيوب الغافقي )١(حييى) ع( .١١٣٥

 .نسبوه إىل موال عمر بن مروان بن احلكم: قال ابن يونس
 وربيعـة بـن ، ومحيـد الطويـل، وجعفـر الـصادق، إسامعيل بـن رافـع:روى عن

 ،سـى بـن عقبـة ومو، ومالـك، وابـن جـريج، وصـالح بـن كيـسان،أيب عبد الرمحن
 . وخلق، وحييى بن سعيد األنصاري، وهشام بن عروة،وأيب حنيفة

 ، وابــن وهــب، وابـن املبــارك، وزيــد بــن احلبــاب،أشـهب: وعنـه مجاعــة مــنهم
 .-وهو من أقرانه- والليث ،-وهو من شيوخه-وابن جريج 

يـوة وسـعيد بـن أيب أيـوب يف  وهـو دون ح،يسء احلفظ: قال أمحد بن حنبل
 .احلديث
 .صالح: ل ابن معنياوق

 .ثقة: وقال مرة
 .كتب حديثه وال حيتج بهُ ي،حمله الصدق: وقال أبو حاتم

 .هو صالح: قلت أليب داود هو ثقة؟ فقال: وقال أبو عبيد اآلجري
                                                        

 ).٣١/٢٣٣: (»هتذيب الكامل« )١(



 ١٦٨ 
 .ليس بالقوي: وقال النسائي

 .ليس به بأس: ًةَّرَوقال م
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .هو عندي صدوق: )١(وقال ابن عدي
 .ٌيف بعض أحاديثه اضطراب: )٢(قال الدارقطنيو

 حـدث عــن أهـل املدينــة والــشام ،كــان أحـد الطالبــني للعلــم: وقـال ابــن يـونس
 وحدث عنه الغرباء أحاديث ليست عند أهل مرص، وتوىف سـنة ،ومرص والعراق

 .ثامن وستني ومائة
 . أبو زكريا البغدادي، العابد،ابريََقبن أيوب امل )٣(حييى)عس د م عخ( .١١٣٦

 ، وابن وهـب، وابن املبارك، ورشيك، إسامعيل بن جعفر:روى عن، )٤(شيخ
 . ومجاعة، ووكيع،وهشيم

 وعبــد اهللا بــن ، واملعمــري، وأبــو يعــىل،أمحــد بــن حنبــل: وعنــه مجاعــة مــنهم
 . وأبو زرعة الرازي، والبغوي، وابن أيب الدنيا،أمحد

 .سكون ودعة صاحب ، يعرف به،رجل صالح: وقال أمحد
 .صدوق:  بن املديني وأبو حاتموقال عيل

                                                        
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ) ٧/٢١٤: (»الكامل «)١(
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ) ١/٦٨: (»السنن «)٢(
 ). ٣١/٢٣٨: (»هتذيب الكامل«)٣(
 .»هتذيب الكامل«ظ ابن كثري عىل شيخ، من زيادات احلاف:  قوله)٤(



 ١٦٩ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ً وكان ثقة ورعا ، كان ينزل عسكر املهدي:مَهَوقال احلسني بن حممد بن الف
 ، الــسنةوبخــالف] ب-٨٩[ قــول جهـمب: ب مــن يقـوليــ ويع،ًمـسلام يقــول بالـسنة

 .هـ٢٣٤وتويف يوم اجلمعة الثنتي عرشة خلت من ربيع األول سنة 
 .هـ١٥٧ وكان مولده سنة ،ببغداد: ريهوقال غ

قــال هــالل بــن زيــد بــن احلــسن بــن أســامة بــن زيــد بــن ِبــن أيــوب بــن أيب ع )١(حييــى .١١٣٧
 .حارثة

ًيروي عن آبائه حديثا طويال  .وعنه أهل دمشق. ً
 . ولكن يكتب حديثه،ال يقوم بمثله حجة:  وقال»امليزان«ذكره يف 

 . أبو بردة،يد بن أيب بردة بن أيب موسىُبربن  )٢(حييى .١١٣٨
 . وابن جريج، وإسامعيل بن أيب خالد، أبيه:عن

 .ضعيف: قال أمحد وابن معني
 . واهي احلديث:وقال أبو زرعة

 .ما يسوى مترة: وقال حممد بن عبد اهللا بن نمري
 .، يكتب حديثه ليس باملرتوك،ضعيف: وقال أبو حاتم

                                                        
 ).٨/٤١٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٦٢: (»ميزان االعتدال« )١(
 ).٨/٤١٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٦٥: (»ميزان االعتدال«)٢(



 ١٧٠ 
ــث م،لــيس بــالقوي: وقــال الــدارقطني إذا « :نهــا وقــد أورد لــه ابــن عــدي أحادي

 .ً ال أعلم له حديثا أنكر من هذا:، وقال»كيلعره ث أَفلريًأتاك اهللا ماال 
 .بن بسطام بن حريث الزهري البرصي )١(حييى .١١٣٩

 .فلم أكتبها: ذكر له ترمجة ومل يرو له أحد منهم قال شيخنا
 :هـــ، وقــال٢١٤ وكتــب عنــه أبــو حــاتم ســنة .روى عــن ابــن هليعــة وعــدة: قلــت

 .ل من هناكَّوَُحي أدخله البخاري يف الضعفاء، ،يثه بأس ما بحد،شيخ صدوق
 .ر بالقدرَذكُكان ي: وقال البخاري
 . ألنه داعية إىل القدر،ال حتل الرواية عنه: وقال ابن حبان

 .»امليزان« ضعفه يف .بن بشار الكندي )٢(حييى .١١٤٠
 . أبو زكريا، الكويف،ريري األسديَبن برش بن كثري احل )٣(حييى)م( .١١٤١

 ، ومعاويـة بـن سـالم، وسعيد بـن عبـد العزيـز،روى عن سعيد بن بشري، )٤(شيخ
 ، والوليـد بـن مــسلم،ومعـروف أيب اخلطـاب اخليـاط، صـاحب واثلــة بـن األسـقع

 .وعدة
ـــرش بـــن موســـى: وعنـــه مجاعـــة مـــنهم  وعبـــد اهللا بـــن عبـــد ، وبقـــي بـــن خملـــد،ب

                                                        
: »لــــــسان امليــــــزان«و ) ٤/٣٦٦: (»ميــــــزان االعتــــــدال«و ) ٩/١٣٢: (»اجلــــــرح والتعــــــديل «)١(

)٨/٤٢٠.( 
 ).٨/٤٢٠: (»لسان امليزان« و )٤/٣٦٦: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٣١/٢٤٢: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٤(



 ١٧١ 
 . وكتب عنه حممد بن عبد اهللا بن نمري وهو من أقرانه،الرمحن الدارمي

 .صدوق: وقال صالح بن حممد جزرة
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ثقة: وقال الدارقطني

 .هـ٢٢٧ وتويف سنة ، وكان ال خيضب،كان ثقة: َّنيَطُوقال م
 .هـ٢٢٩سنة : وقال غريه

 كــان أحــد عبــاد اهللا ،، الزاهــد أبــو زكريــا الفــالس،بــن بــرش البلخــي )١(حييــى) خ( .١١٤٢
 .الصاحلني

 ، وشبابة، وابن عيينة، وروح بن عبادة،كم بن املبارك احل:روى عن، )٢(شيخ
 . والوليد بن مسلم،ووكيع
 وعبـد ، وعبد اهللا بن عبد الـرمحن الـدارمي، وأمحد بن سيار، البخاري:وعنه

 . وعبد بن محيد،الصمد بن الفضل
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 .هـ٢٣٢مات سنة : لبخاري وأبو حاتمقال هو وا
 .س مضني من املحرمزاد البخاري خلم

                                                        
 ).٣١/٢٤٤: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(



 ١٧٢ 
 .بن برش اخلراساين )١(حييى .١١٤٣

 .عن عكرمة
 .ضعفه األزدي

 .بن بشري )٢(حييى)أ( .١١٤٤
 ، وعنـه حييـى األنـصاري.هلـا صـحبة )٣(]لـه[ عن حـصني بـن حمـصن عـن عمـة

 . جمهول.ويعىل
 .عجة اجلهنيببن  )٤(حييى)أ( .١١٤٥

 . ال يعرف. وعنه هشام.عن عقبة بن عامر
 .األنصاري املديند َّبن بشري بن خال )٥(حييى) د( .١١٤٦

                                                        
 ).٨/٤٢١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٦٦: (»ميزان االعتدال «)١(
ونبــه )  ٢/٣٤٨: (»تعجيـل املنفعــة«و ) ٣/١٨٦٤: (»التــذكرة«، و )٤٦١ص: (»اإلكـامل «)٢(

، وجـادة املـصنف أن يرمـز .. أن هـذا راو ال وجـود لـه عـىل»التعجيـل«احلافظ ابن حجر يف 
 .، ولكن مل يرمز هلا يف األصل)أ(ملثل هذه الرتمجة 

 . زيادة من املصدر)٣(
ونبـــه ) ٢/٣٤٩: (»تعجيـــل املنفعـــة«و ) ٣/١٨٦٤: (»التـــذكرة«و ) ٤٦١ص: (»اإلكـــامل «)٤(

وجـادة املــصنف أن ... احلـافظ ابـن حجـر يف التعجيـل عـىل أن هـذا راو ال وجـود لـه كـذلك
 .، ولكن مل يرمز هلا يف األصل)أ(يرمز ملثل هذه الرتمجة 

 ).٣١/٢٤٥: (»هتذيب الكامل« )٥(



 ١٧٣ 
 .ة الواحد بنت يامني بن عبد الرمحن بن يامنيَمَعن أمه أ
 .ديكُوحممد بن إسامعيل بن أيب ف، )١(إبراهيم بن املنذر: وعنه

 . يأيت،ري هو حييى بن عبد اهللا بن بك،املرصي بن بكري، )٢(حييى •
ـــرشبـــن أيب بكـــري )٣(حييـــى) ع( .١١٤٧  بـــشري بـــن أســـيد العبـــدي : ويقـــال،، واســـمه ب

، نــــزل ]أ-٩٠ [ كــــويف األصــــل،مــــاين قاضــــيهاْرِ أبــــو زكريــــا الك،يــــيسالق
 .بغداد
 ، وزائـــــدة، بــــن عــــثامنحريــــز و، وإرسائيـــــل، إبــــراهيم بــــن طهــــامن:روى عــــن
 . ومجاعة،الرازي وأيب جعفر ، وشعبة،والثوري

 وعبـاس ، وأبـو خيثمـة، واحلـارث بـن أيب أسـامة،ابـن ابنـه: وعنه مجاعة منهم
 ويعقوب ، وحممد بن املثنى، وأبو بكر بن أيب شيبة، والدوري،بن عبد العظيم

 .بن إبراهيم الدورقي
 إنـسان كتـب عـن شـعبة إال جـاء َّلَق:  ثم قال.ًكان كيسا: قال أمحد: قال األثرم

 . جاء بلفظ،بيشء
 . ما أكيسه: وقال، سمعت أمحد يثني عليه:وقال حرب

 .ثقة: وقال ابن معني والعجيل
                                                        

  .خطأ. ن املنقذإبراهيم ب: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة )١(

 ).٣١/٢٤٥: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/٢٤٥: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ١٧٤ 
 .صدوق: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«ه ابن حبان يف وذكر
 .هـ٢٠٩ مات سنة ثامن ومائتني، وقال ابن قانع سنة :قال حممد بن املثنى

 :وهلم
 . أبو زكريا الكويف،بن أيب بكري عبد اهللا بن سعيد النخعي )١(حييى .١١٤٨

 وتويف هبـا ، وحدث هبا،قدم مرص: وقال »الغرباء«ذكره ابن يونس يف كتاب 
 .سنة ثالثني ومائتني

 .، موىل عثامن بن عفانن هبامهب )٢(حييى .١١٤٩
 .)٣(اخلوزيروى عنه إبراهيم 
 .جمهول: قال أبو حاتم

 .)٥(بن ثعلبة أبو املقدام )٤(حييى .١١٥٠
 .عتيبةعن احلكم بن 
 .ضعفه الدارقطني

                                                        
 ).٣١/٢٤٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٤٢٢: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٦٧: (»ميزان االعتدال «)٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. اجلزري:  يف األصل)٣(
 ).٨/٤٢٢(: »لسان امليزان«و ) ٤/٣٦٧: (»ميزان االعتدال«)٤(
 .أبو املقوم:  كذا، ويف املصدر)٥(



 ١٧٥ 
إنــه : ، قاضــيها، ويقــال أبــو عمــرو احلمــيص،بــن جــابر الطــائي )١(حييــى)٤ م بــخ( .١١٥١

 .ع شيخنا نسبهرفدمشقي، وقد 
 . وسمع طائفة من التابعنيً،الصحابة مرسالروى عن مجاعة من 

 وعبـــد ، وصـــفوان بـــن عمـــرو، وســـليامن بـــن ســـليم، حبيـــب بـــن صـــالح:وعنـــه
 ومعاويـــة بـــن صـــالح ، وحممـــد بـــن الوليـــد الزبيـــدي،الـــرمحن بـــن يزيـــد بـــن جـــابر

 . وأبو راشد،احلرضمي
 .ثقة: قال دحيم والعجيل
 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم

 .»قاتالث«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ١٢٦مات سنة : قال خليفة

 زبـان : ويقـال،انَّبـَ لقبـه ز، موىل بجيلـة،ين، الكويفَرُبن اجلزار الع )٢(حييى) ٤ م( .١١٥٢
 .لقب أبيه
 وعـــيل بـــن ايب ، وابـــن عبـــاس، واحلـــسن بـــن عـــيل،يب بـــن كعـــبُ أ:روى عـــن

 . وأم سلمة، وعائشة،طالب
 .ون، واحلكم، وآخر واحلسن العرين، حبيب بن أيب ثابت:وعنه

ًكان غاليا مفرطا: قال اجلوزجاين ً. 

                                                        
 ).٣١/٢٤٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ). ٣١/٢٥١: (»هتذيب الكامل«)٢(



 ١٧٦ 
 .ثقة: بو حاتم وأبو زرعة والنسائيوقال أ

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .مل يسمع من عيل إال ثالثة أشياء: )١(]عن شعبة [وقال شبابة

ذ بـــن ئـــبـــرية بـــن أيب وهـــب بـــن عمـــرو بـــن عاُة بـــن هَدْعـــَبـــن ج )٢(حييـــى) ق س تـــم د( .١١٥٣
 .خزوميعمران بن خمزوم القريش امل

 ،جرةُ وكعب بن ع، وابن مسعود، وزيد بن أرقم، خباب بن األرت:روى عن
 .، وغريهم وجدته أم أبيه أم هاين بنت أيب طالب، وأيب هريرة،وأيب الدرداء
 .، وأبو الزبري وغريهم وجماهد، وعمرو بن دينار،ير بن أيب فاختةَوُ ث:وعنه

 .ثقة: قال أبو حاتم والنسائي
 .»الثقات«يف وذكره ابن حبان 

:  ويقـال،كنـديبيبـن جعفـر بـن أعـني األزدي البـارقي أبـو زكريـا، البخـاري ال )٣(حييى .١١٥٤
 ً.الباكندي أيضا

 ، وعبد الرزاق، وابن عيينة، احلسني بن حييى بن جعفرابنه :روى عن، )٤(شيخ
 . وعدة، وأيب معاوية،ووكيع

 الــرضير  وأبـو معــرش محدويــه بــن اخلطــاب،ابنــه احلــسني: وعنـه مجاعــة مــنهم
                                                        

 .  زيادة من املصدر)١(
 ).٣١/٢٥٣: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/٢٥٤: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٤(



 ١٧٧ 
 وأبـو جعفـر حممـد بـن أيب ، وعيل بن احلسن النجاد،احلافظ مستميل البخاري

 .اق البخاريَّرَحاتم النحوي و
 ، ومل يكــن مــات، مــات عبــد الــرزاق:لبخــاريلهــو الــذي قــال : قــال ابــن عــدي

 فلـــام مـــات عبـــد ،إىل عبـــد الـــرزاق فانـــرصف] ب-٩٠[ ًوكـــان البخـــاري متوجهـــا
 .د الرزاق منهالرزاق سمع البخاري كتب عب

 .مات سنة ثالث وأربعني ومائتني:  وقال،»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .بن اجلهم )١(حييى .١١٥٥

 . وعنه أبان بن أيب عياش.عن حذيفة )٢(غياث بن املنذرعن املنذر بن 
 .جمهول: قال أبو حاتم

ي مــر الــشامُأبــو ع: مــرو، ويقــالَ أبــو ع،اينَّسَماري الغــِّبــن احلــارث الــذ )٣(حييــى) ٤( .١١٥٦
 . وإمام جامعها،الدمشقي، قارئ أهل الشام

 وعبـد اهللا بـن عـامر ، وسـعيد بـن املـسيب، سامل بـن عبـد اهللا: روى عن،تابعي
 وأيب ، وواثلة بن األسقع، والقاسم بن عبد الرمحن، وقرأ عليه القرآن،اليحصبي
 . وأيب األشعث،أسامء

 وسعيد بن ،زيد وثور بن ي، وإسامعيل بن عياش،ابنه عمر: وعنه مجاعة منهم
                                                        

: »لــــــسان امليــــــزان«و ) ٤/٣٦٧: (»ميــــــزان االعتــــــدال«و ) ٩/١٣٤: (»والتعــــــديلاجلــــــرح  «)١(
)٨/٤٢٣.( 

 .عن املنذر بن غياث أو غياث بن املنذر:  لفظ أيب حاتم)٢(
 ).٣١/٢٥٦: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ١٧٨ 
 . وحييى بن محزة، والوليد بن مسلم، واألوزاعي،عبد العزيز

 .ليس به بأس: قال ابن معني ويعقوب بن سفيان
ً وكــان عاملــا بـــالقراءة يف : زاد أبــو حــاتم.ثقـــة: وقــال مــرة وأبــو حــاتم ودحــيم

 .صالح:  وقال مرة.هرهد
 .ال بأس به: ًوقال أبو داود أيضا

 .»قاتالث«وذكره ابن حبان يف 
 مـات سـنة مخـس وأربعـني :قال خليفة وأبو عبيد وحممد بن سعد وأبو حـاتم

 .تسعني سنة وهو ابن :ومائة، زاد أبو حاتم
 . وهو ابن سبعني سنة: قال حممد بن سعد

 .ريازيِّبن احلارث الش )١(حييى) ق( .١١٥٧
 . وحممد بن مطرف، وزهري بن حممد، أخيه خمارق:روى عن
 .م، وزيد بن أخزلبي إبراهيم بن حممد احل:وعنه

 ثنـا إبـراهيم بـن حممـد احللبـي :قال إمام األئمة حممد بـن إسـحاق بـن خزيمـة
 ثنا حييى بن احلارث الشريازي وكـان ثقـة، وكـان : غريب غريب)٢(بخربالبرصي 

 عــن ســهل بــن ، عــن أيب حــازم،ثنــا زهــري بــن حممــد :عبــد اهللا بــن داود يثنــي عليــه
م إىل َلُّاؤون يف الظَّبرش املشلي« : عليه وسلمقال رسول اهللا صىل اهللا: سعد، قال

 رواه ابـــن ماجـــه ولـــيس لـــه عنـــده ســـواه عـــن ،»املـــساجد بـــالنور التـــام يـــوم القيامـــة
 .ي عنهبإبراهيم بن حممد احلل

                                                        
 ).٣١/٢٥٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 .وما أثبتناه من املصدر. حييى غريب غريب:  يف األصل)٢(



 ١٧٩ 
، أبــو بــن حبيـب بــن إســامعيل بـن عبــد اهللا بـن حبيــب بــن أيب ثابـت األســدي )١(ىحييـ .١١٥٨

َّعقيل اجلامل ْرس من رأى، سكن  الكويفَ َ ُ. 
 . ومجاعة، وحييى بن آدم، وحممد بن عبيد، أيب أسامة:روى عن

 وابن أيب ، وعبد اهللا بن أمحد،ابن أخيه حممد بن عاصم: وعنه مجاعة منهم
 .سمع منه أيب وهو صدوق: ، وقال وابن أيب حاتم، والبغوي،الدنيا

 .ربام أخطأ وأغرب:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 عـن أيب ، ثنا أبـو أسـامة عـن املثنـى:حبيب بن أيب ثابتثنا ابن : قال البخاري

 قــال ، عــن ثوبــان يف عيــادة املــريض ،)٢(أســامء عــن أيب ، عــن أيب األشــعث،قالبــة
 . وهو هذا إن شاء اهللا:شيخنا
 .، أبو زكريا البرصيالشيباين: بن حبيب بن عريب احلارثي، وقيل )٣(حييى )٤ م( .١١٥٩

 ويزيد ، ومعتمر بن سليامن،ن عبادة وروح ب، محاد بن زيد:روى عن، )٤(شيخ
 . وعدة،بن زريع

 وعبدان ، وزكريا الساجي، والبزار،أبو بكر بن أيب عاصم: وعنه مجاعة منهم
 .صدوق:  وقال، وأبو حاتم، وابن خزيمةريي،َُجالب و،األهوازي

 . شيخ رأيت بالبرصة مثلهَّلَمأمون، قثقة : وقال النسائي

                                                        
 ).٣١/٢٦٠: (»املهتذيب الك« )١(
 .أيب أسامة، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل)٢(
 ).٣١/٢٦٢: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٤(



 ١٨٠ 
 .هـ٢٤٨مات سنة : وقال ،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ـــــن أيب احلجـــــاج األ )١(حييـــــى) س ت( .١١٦٠ ـــــِْنمـــــي املَتَْهب ـــــوب َري اخلَق اقـــــاين، أبـــــو أي
 . وهو حييى بن عبد اهللا بن األهتم،البرصي
بــــن ] أ-٩١[ وهــــشام ، وابــــن جــــريج، والثــــوري،ريــــريَ ســــعيد اجل:روى عــــن

 . وعدة،انَّسَح
 ،حلميــــدي وا، وســــعيد بــــن عــــامر،إســــحاق بــــن راهويـــه: وعنـــه مجاعــــة مــــنهم

 .والذهيل
 .ليس بيشء: قال ابن معني

 .وكذا قال النسائي
ربــام :  وقــال،»الثقــات« وذكــره ابــن حبــان يف ،لــيس بــالقوي: وقــال أبــو حــاتم

 .أخطأ
 .ًال أرى بحديثه بأسا: )٢(وقال ابن عدي

 .بن حرب )٣(حييى) ق( .١١٦١
أيـام امـرأة أدخلـت عـىل قـوم مـن « :عن سعيد املقربي عن أيب هريرة حـديث

 . وعنه موسى بن عبيدة.» منهمليس
 :ومن األوهام

                                                        
 ).٣١/٢٦٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»لكاملهتذيب ا«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ) ٧/٢٢١: (»الكامل «)٢(
 ).٣١/٢٦٤: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ١٨١ 
 .طيَقَّبن حزام الرتمذي الس )١(حييى •

 .ام كام سيأيتَذِخ إنام هو حييى بن . وعنه ابن ماجه.عن صفوان بن عيسى
،  أبــو زكريـا البــرصي،يـيس البكـريّنِّبـن حــسان بـن حيــان الت )٢(حييـى) س ت د م خ( .١١٦٢

 .أصله من دمشق:  وقال ابن حبان. إليهاَبُِسنَسكن تنيس ف
 ، والليـــث،اللبـــ وســـليامن بـــن ، واحلامديـــن، إســـامعيل بـــن جعفـــر:روى عـــن

 . وأيب معاوية الرضير،وهشيم
 ، والربيـع بـن سـليامن املـرادي،مرصيش بـن أَشُخـ و،ابنـه حممـد: وعنه مجاعة مـنهم

 .، ويونس بن عبد األعىليمَحُ ود،وعبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي
 .أنا الثقة حييى بن حسان: فعيقال الربيع قال الشا
 .ثقة صالح: وقال أمحد بن حنبل

 .ثقة صاحب حديث: وقال مرة
ًكان ثقة مأمونا عاملا باحلديث: وقال العجيل ً. 
 .الح احلديثص: وقال أبو حاتم
 .ثقة: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ا، وتــويف ً وصـنف كتبـا وحـدث هبـ، حــسن احلـديث،كـان ثقـة: قـال ابـن يـونس

                                                        
 ).٣١/٢٦٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٢٦٦: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ١٨٢ 
 .بمرص يف رجب سنة ثامن ومائتني

 .هـ١٤٤ وكان مولده سنة ، أو تسع،سنة ثامن: وقال غريه
ُّ بــــن حــــسان البكــــري الفلــــسطيني الــــرميل العــــسقالين، ويقــــال)١(حييــــى) س بــــخ( .١١٦٣ ْ َّ ُّ ْ َِّ َ َ ُّ َ َُّ ِ َِ ْ :

 .ُّاملقديس
ْأيب قرصــافة جنــدرة بــن خيــشنة، وربيعــة بــن عــامر وهلــام صــحبة، : روى عــن ِ

يد بن املسيب، وعبادة بن الصامت مرسل، وعبد اهللا بن حمرييز، وعبيد بن وسع
ْتعيل، وأيب رحيانة ِ. 

 .إبراهيم بن أدهم، وابن املبارك، وهشام بن سعد: وعنه
ْكان شيخا كبريا، حسن الفهم من أهل القدس: قال ابن املبارك َ ً ً. 
 .ال بأس به: وقال أبو حاتم
ُّوقال النسائي  .ثقة: َّ

 .»الثقات«بن حبان يف وذكره ا
ُّ بن احلسن بن عثامن بن عبد الـرمحن بـن عـوف القـريش الزهـري، أبـو )٢(حييى) د( .١١٦٤ ُّ َ ُ ُ

ُّإبراهيم املدين َ َ. 
وعنــه موســى بــن يعقـــوب . عــن أشــعث بــن إســحاق بــن ســعد بــن أيب وقــاص

ُّالزمعي ِْ َّ. 

                                                        
 ).٣١/٢٦٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٢٧٠: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ١٨٣ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

َ بن احلسني العلوي)١(حييى .١١٦٥ َ. 
ْروى عن أيب الغنائم النريسرافيض متأخر،  َّ. 
 بوضع حديث فيه أن أبوي النبي صىل اهللا عليـه اهتم: »ميزانه«قال شيخنا يف 
 .وسلم يف اجلنة

ُّ بن احلصني األمحيس البجيل)٢(حييى) ق س د م( .١١٦٦ َُّ َ َ َِ ْ َ ْ ُ. 
ْطارق بن شهاب، وجدته أم احلصني األمحسية : عن  .وهلا صحبة)ق س د م(َُ
ْنيسةُزيد بن أيب أ: وعنه  .، وأبو إسحاق)ق س م(، وشعبة)س د م(َ

 .ثقة: قال ابن معني وأبو حاتم والنسائي
 .صدوق: زاد أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بن حكيم بن صفوان بن أمية القريش اجلمحي، حجازي)٣(حييى) ق س( .١١٦٧ َ َُ ُّ ُ ُ ْ َ َ. 

 .عن عبد اهللا بن عمرو يف قراءة القرآن
 .ُأيب مليكةعبد اهللا بن : وعنه

                                                        
 ).٨/٤٢٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٦٨: (»ميزان االعتدال« )١(
 ).٣١/٢٧١: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/٢٧٢: (»لكاملهتذيب ا« )٣(



 ١٨٤ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ِّ بـــن حكـــيم املقـــوم)١(حييـــى) ق س د( .١١٦٨ َ ُّاملقـــومي: ، ويقـــال)٢(ُ ِّ َ ُّ، أبـــو ســـعيد البـــرصي )٣(ُ َْ
 .احلافظ

، وسـفيان بـن عيينـة، وابـن مهــدي، ]ب-٩١[بـرش بـن عمــر: ، روى عـن)٤(شـيخ
 .وغندر، وابن أيب عدي، ومجاعة

ُّهاين، وأبو عروبة، وزكريا السجزي، طة األصبأمحد بن ب: وعنه مجاعة منهم ْ ِّ
 .وابن أيب داود، وابن خزيمة، وابن صاعد

ًكان حافظا متقنا: قال أبو داود ً. 
 .ثقة، حافظ: وقال النسائي
ًكان ورعا متعبدا، وما رأيت بالبرصة أثبت منه، ومن أيب موسى: وقال أبو عروبة ً. 

َكـــان ممـــن مجـــ: وقـــال ،»الثقـــات«وذكـــره ابـــن حبـــان يف  َ َّع وصـــنف، ومـــات ســـنة َّ َ َ
 .هـ٢٥٦
ُّ بــن محــاد بـــن أيب زيــاد الــشيباين، مــوالهم أبــو بكـــر، )٥(حييــى) ق س ت خــد م خ( .١١٦٩ َْ ََّّ َ

َأبو حممد، البرصي، ختن أيب عوانة: ويقال َ ُّ َْ. 
                                                        

 ).٣١/٢٧٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. املقدم:  يف األصل)٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. املقدمي:  يف األصل)٣(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٤(
 ).٣١/٢٧٦: (»هتذيب الكامل« )٥(



 ١٨٥ 
محـــاد بــــن ســــلمة، وعبـــد العزيــــز بـــن املختــــار، والليــــث، : ، روى عــــن)١(شـــيخ

 .ومعتمر، وأيب عوانة
ُّه محاد، واجلوزجاين، وإسحاق بن راهويه، وإسحاق ُابن: وعنه مجاعة منهم َ ْ َُّ

ُّبـن منــصور الكوســج، وعبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن الــدارمي، وبنــدار، وحممــد بــن  َّ
 .املثنى، وابن وارة، والذهيل، ويعقوب بن سفيان

 .ًكان ثقة، كثري احلديث: قال حممد بن سعد
 .ثقة: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َوقال حممد بن النعامن بن عبد السالم ْ  .مل أر أعبد منه وأظنه مل يضحك: ُّ

 .هـ٢١٥حكى البخاري أنه مات سنة 
َ بــن محــزة بــن واقــد احلــرضمي، أبــو عبــد الــرمحن الدمــشقي البتلهــي)٢(حييــى) ع( .١١٧٠ ْ َِّ ُّ ُّ ْ َ ،

 .من بيت هليا
ْأبيــه، وبــرد بــن ســنان، وبــرش بــن العــالء بــن زبــر وقــرأ عل: روى عــن َُ يــه القــرآن، ْ

ــت بــن ثوبــان، وثــور بــن يزيــد، والثــوري، واألوزاعــي، وحييــى بــن احلــارث  وثاب
 .الذماري

ٍابنـــه حممـــد، واحلكـــم بـــن موســـى، وأبـــو مـــسهر، وابـــن : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم ُ
 .-وهو من أقرانه-مهدي، وحممد بن عائذ، وهشام بن عامر، والوليد بن مسلم 

                                                        
 .»هتذيب الكامل«ات احلافظ ابن كثري عىل شيخ، من زياد:  قوله)١(
 ).٣١/٢٧٩: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ١٨٦ 
 .ليس به بأس: قال أمحد

َّوقال مرة. ةثق: وقال ابن معني َكان قدريا، وكان صدقة أحب إليهم منه: َ َ ً. 
 .ًكان صدوقا: وقال أبو حاتم
 . القدر )١(يظن بهكان ثقة، وكان : وقال الغاليب
 .ثقة عامل، عامل: وقال دحيم

 .ثقة، قدري، قدري: وقال أبو داود
 .ثقة: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ًثنـا حييـى بـن محـزة وكـان قاضـيا : نا هشام بن عامرث: وقال يعقوب بن سفيان

 .عىل دمشق، ثقة
 .ال بأس به: َّوقال عبد اهللا بن حممد بن سيار

 .كان كثري احلديث: وقال حممد بن سعد
ْوقـــال عمـــرو بـــن دحـــيم َ كـــان أعلـــم أهـــل دمـــشق بحـــديث مكحـــول وأمجعـــه : ُ

 .-رمحهام اهللا-ُاهليثم بن محيد، وحييى بن محزة : ألصحابه
َال أمحد بن أيب احلواريوق ملا قدم املنصور دمشق : عن مروان بن حممد: َ

يـا : سنة ثالث ومخسني ومائـة، اسـتعمل حييـى بـن محـزة عـىل القـضاء، وقـال لـه
ًشاب إين أرى أهل بلدك قد أمجعوا عليك فإياك واهلدية، فلـم يـزل قاضـيا حتـى 

                                                        
 .يطريه:  كذا، والذي يف املصدر)١(



 ١٨٧ 
 .مات

د الثامنـني، وقـد قـارب بعـ: وذكر غري واحد أنه تويف سـنة ثامنـني ومائـة، وقيـل
 .ثامنني سنة رمحه اهللا

ْ بن محيد بن تريويه الطويل)١(حييى .١١٧١ َ ُ. 
كـان يكـرع يف حيـاض « :عن أبيه عن أنس أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 .وأحاديثه غري مستقيمة: ، رواه ابن عدي ثم قال»زمزم
ْ بن محيد)٢(حييى .١١٧٢ َ ُ. 

 .بوعنه ابن وه. رة بن عبد الرمحنُ عن ق     
 .تابع عىل حديثهُال ي: ُّقال البخاري

َوضعفه الدارقطني َّ َ. 
ْ بن حوشب األسدي)٣(حييى .١١٧٣ َ. 

، عن ابن عباس بحديث طويل  عن سعيد بن املسيب،عن غالب بن عبيد اهللا
 .]أ-٩٢[وهو منكر احلديث عن الضعفاء:  رواه ابن عدي ثم قال.منكر
َّحيـــة، أبـــو جنـــاب ال )٥(بـــن أيب )٤(حييـــى) ق ت د( .١١٧٤ ُّكلبـــي الكـــويفَ ُ ، واســـم أيب حيـــة َُّ

                                                        
 ).٨/٤٣١: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٧٠: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٨/٤٣١: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٧٠: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٨/٤٣٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٧٠: (»ميزان االعتدال«)٣(
 ).٣١/٢٨٤: (»هتذيب الكامل« )٤(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عن أيب:  يف األصل)٥(



 ١٨٨ 
ِّحي َ. 
ريدة، وعدي ُاك، وطاووس، وعبد اهللا بن بَّحَّأبيه، واحلسن، والض: روى عن

 .بن ثابت، وعطاء، وعكرمة، وأيب إسحاق
ريــر بــن عبــد احلميــد، والــسفيانان، َإســحاق األزرق، وج: وعنــه مجاعــة مــنهم

 .ورشيك، وأبو نعيم، وهشيم، ووكيع، ويزيد بن هارون
 .ًكان ضعيفا يف احلديث: وقال حممد بن سعد
ما سمعت حييى وال عبد الرمحن حيدثان عن سـفيان : وقال حممد بن مثنى

 .ًعنه شيئا قط
 .كان حييى يتكلم فيه ويف أبيه: وقال عيل بن املديني

 .كان حييى يضعفه: وقال البخاري وأبو حاتم
 َ لرويــت حــديثً لــو اســتحللت أن أروي عنــه حــديثا: عــن حييــىوقــال غــريهم

 . يف التكبري يف العيدٍّعيل
ّكان ثقة، إال أنه كان يدلس: قال أبو نعيم:  وقال أمحد َ ُ. 

 .ليس به بأس: وقال ابن معني
 .صدوق: وقال مرة
 .ضعيف: وقال مرة

َوقال حممد بن عبد اهللا بن نمري صدوق، إال أنه أفسد حديثه بالتدليس، كان : ُ
ِّيـحدث بام مل يسمع َ ُ. 

ُّالعجيلوقال  ْ ُكويف ضعيف احلديث، ي: ِ  .كتب حديثه، وفيه ضعفٌّ



 ١٨٩ 
 .ٌصدوق، غري أنه كان يدلس: وقال أبو زرعة

ُكان صدوقا، وكان يدلس، ويف حديثه نكرة: وقال ابن خراش َِّ ُ ً. 
 .مرتوك: وقال الفالس

ُيضعف حديثه: وقال اجلوزجاين َّ َُ. 
ِّضعيف، وكان يدلس: وقال يعقوب بن سفيان ُ. 

 .ٌكتب عنه يشءُال ي:  حاتموقال أبو
ِّثقة يدلس: )١(]يقول[ليس بذاك، كان أبو نعيم : وقال أبو داود َ ُ. 
 .ليس بالقوي: وقال النسائي

َّوقال مرة ِّليس بثقة، يدلس: َ َ ُ. 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .ضعيف: )٢(َّوقال عثامن الدارمي والدارقطني
ه غــري مــا ذكــرت، وهــو مــن مجلــة ولــ: )٣(وأورد لــه ابــن عــدي أحاديــث، ثــم قــال

 .الشيعة
 .سنة مخسني ومائة: هـ، وقيل١٤٧مات سنة 

                                                        
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)١(
هتـذيب «والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عـىل ) ٥٧٦(رقم »الضعفاء واملرتوكني «)٢(

 .»الكامل
 .»هتذيب الكامل« احلافظ ابن كثري عىل النقل عنه من زياداتو) ٧/٢١٣: (»الكامل «)٣(



 ١٩٠ 
َّ بن حيان)١(حييى .١١٧٥  .، أخو مقاتل بن حيانَ
عن البخاري أنه  )٢(حكى ابن عدي عن اجلنيدي. ن بريدةأيب جملز، واب: عن
ْعنده وهم كثري، واملشهور يزيد بن حيان: قال َ. 

 . بن أيب خالد)٣(حييى .١١٧٦
َوعنه ابن أيب فديك. سعيد عن أبيهعن ابن أيب  ُ  .جمهول: قال أبو حاتم. ُ

 :فأما
 . بن خالد)٤(حييى .١١٧٧

 .جمهول: »امليزان«قال يف . وعنه بقية.  عن روح بن القاسم
ــــا الــــسقطي، )٥(حييــــى) ق( .١١٧٨ ــــريي، أبــــو زكري ــــن مهــــران الغب ــــن منــــصور ب ــــن خــــذام ب ُّ ب َِّ ِ َِ ُّ ُ َ

ُّالبرصي َْ. 
حممـد بـن عبـد اهللا بـن املثنـى، ونائـل صفوان بن عيسى، و: ، روى عن)٦(شيخ

 .بن نجيح، وعدة
 .ريي، وابن خزيمة، وابن صاعدَُجأبو عروبة، والب: وعنه مجاعة منهم

                                                        
 ).٨/٤٣٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٧٠: (»ميزان االعتدال«)١(
 .وما أثبتناه من املصدر. احلميدي:  يف األصل)٢(
 ).٨/٤٣٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٧٢: (»ميزان االعتدال«)٣(
 ).٨/٤٣٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٧٢: (»ميزان االعتدال«)٤(
 ).٣١/٢٩٠: (»يب الكاملهتذ« )٥(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٦(



 ١٩١ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

: وقـال احلـاكم أبـو أمحـد يف ترمجـة أيب سـلمة حممـد بـن عبـد اهللا األنــصاري
، فاهللا أعلم، احلمـل ِروى عنه حييى بن خذام عن مالك بن دينار أحاديث منكرة

 .فيه عىل أيب سلمة أو عىل ابن خذام
 .هـ٢٥٢مات سنة 

ُّ بن خلف الباهيل، أبو سلمة البرصي، املعروف باجلوباري)١(حييى) ق ت د م( .١١٧٩ َْ َ ََ ُّ َ. 
ْبرش بن املفضل، وروح بن عبادة، وأيب عاصم، ومعتمر، : ، روى عن)٢(شيخ ُْ َ َّ َ

 .وعدة
ُّيب عاصــم، والبــزار، واملعمــري، وابــن أيب أبــو بكــر بــن أ: وعنــه مجاعــة مــنهم َْ َ َّ

  .)٣(ُّالدنيا، وعبدان، ويوسف بن سفيان
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 .هـ٢٤٢مات سنة 
َ بن خلف الطرسويس)٤(حييى .١١٨٠ َّ. 

َّأبو أمية، وعيل بن زيد الفرائيض: وعنه. تملُعن مالك بام ال حي َ  .]ب-٩٢[ُ

                                                        
 ).٣١/٢٩٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(
 .يعقوب بن سفيان:  كذا، وهو خطأ صوابه)٣(
 ).٨/٤٣٥: (»نلسان امليزا«و) ٤/٣٧٢: (»ميزان االعتدال«)٤(



 ١٩٢ 
 .ليس بثقة: »امليزان«قال يف 

َ بن خليف بن عقبة السعدي)١(حييى .١١٨١ ُ. 
ِّعن الثوري عن طلحة بن حييى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ْ ال يصلح «: َّ

 .إبراهيم بن سعيد اجلوهري، وأبو أمية:  وعنه.»الكذب إال يف ثالث
 .منكر احلديث: »امليزان«قال يف 

َ بن خالد بن رافع بن مالك بن العجـالن بـن عمـرو بـن عـ)٢(حييى)٤ خ( .١١٨٢ ْ َ َّ ُامر بـن زريـق َ
َاألنصاري الزرقي، املدين َُّ ُّ َ ِإنه ولد يف حياة رسول اهللا صىل اهللا عليه : ، قيلُّ ُ

َّوسلم فحنكه وسامه حييى َ َ. 
ِّعمه رفاعة، وعمر بن اخلطاب: روى عن َ. 
ًابنه عيل، وابن ابنه حييى إن كان حمفوظا: وعنه ُّ ُ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .هـ١٢٩: يف سنة ثامن وعرشين ومائة، قال الواقديتو: قال ابن أيب عاصم

 :ومن األوهام
ُّ بن داود بن ميمون الواسطي، أبو السقر العسكري)٣(حييى • َِ َ ْ َّ ُّْ. 

 .هـ٢٤٤روى عنه ابن ماجة، مات بواسط سنة 

                                                        
 ).٨/٤٣٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٧٢: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٣١/٢٩٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/٢٩٥: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ١٩٣ 
ري، وليس بواسطي، وقد غلط ابن  ّالصواب حييى بن يزداد أبو السقر العسكَ َْ َّ

ً روى عنـه ابـن ماجـه حـديثا واحـدا ،»الكـامل«صـاحب  وتبعـه »النبـل«عساكر يف  ً
عــن حــسني بــن حممــد، عــن جريــر بــن حــازم، عــن أيــوب، عــن عكرمــة، عــن ابــن 

ــرا أتــت رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم فــذكرت أن أباهــا : عبــاس ًأن جاريــة بكْ ِ
َزوجها وهي كارهـة َّ ُّاحلـديث، كـذلك هـو يف النـسخ القديمـة، ووقـع يف بعـض .. َ

ْ حييى بن داود أبو السقر:أخرةاملت العسكري وهو خطأ؛ فإن حييى بن داود بن  )١(َّ
 .ميمون واسطي وليس بعسكري وال يعرف له كنية

 .إسحاق األزرق، وأيب أسامة، وأيب معاوية، ووكيع، وغريهم: يروي عن
 .ابن أيب عاصم، والبغوي، وابن جرير، وآخرون: وعنه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .هـ٢٤٤تويف سنة : وقال بحشل

ُّ بن درسـت بـن زيـاد القـريش اهلاشـمي، ويقـال)٢(حييى )ق س ت( .١١٨٣ ْ ُُّ ُ ُّالبكـراوي، أبـو : ُ َْ
ُّزكريا البرصي َ. 

َإبراهيم بن عبد امللك، ومحاد بن زيد، وأيب عوانة، وعدة: روى عن َ. 
ْابــن أيب عاصــم، واملعمــري، وابــن أيب الــدنيا، وعبــدان : وعنــه مجاعــة مــنهم َ

 .األهوازي
ُّ بن أيب الدنيا النصيبي)٣(حييى .١١٨٤ َ ُّ ُّ. 

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. احلسن:  يف األصل)١(
 ).٣١/٢٩٦: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٨/٤٣٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٧٣: (»ميزان االعتدال«)٣(



 ١٩٤ 
َّوعنه أبو جعفر اجلامل. عن ابن جريج َ. 
 .ضعيف احلديث: قال أبو حاتم

 .، يأيتُّ بن دينار، أبو هاشم الرماين)١(حييى •
 .، هو حييى بن أيب كثري يأيتحييى بن دينار •

 . بن دينار أبو شيبة)٢(حييى .١١٨٥
 .ال أعرفه:  قال أبو حاتم.وعنه أبو سلمة. سمع احلسن

 :وهلم
 . بن دينار العوذي)٣(حييى .١١٨٦
َبكر املزين، واحلسن: عن  .ابنه مهام: وعنه. ُ
 :و

ْ بن دينار العجمي)٤(حييى .١١٨٧ َ. 
 .الفزاري: وعنه. عن الزهري

 :و
 . بن دينار البكري، أبو بكر البرصي)٥(حييى .١١٨٨

                                                        
 ).٣١/٢٩٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٩/١٤٢: (»اجلرح والتعديل «)٢(
 ).٩/١٤١: (»اجلرح والتعديل «)٣(
 ).٩/١٤١: (»اجلرح والتعديل «)٤(
 ).٩/١٤٠: (»اجلرح والتعديل «)٥(



 ١٩٥ 
 .وعنه أبو سلمة موسى بن إسامعيل. عن ثابت، واحلسن، وعطاء

 . حاتمذكرهم كلهم ابن أيب
ُّابـــن كنانـــة، الليثـــي، أبـــو هـــشام الدمـــشقي :  بـــن راشـــد بـــن مـــسلم، ويقـــال)١(حييـــى) د( .١١٨٩ ُِّّ َ ِ

 .َّالطويل أخو عامرة
 .ُّعبد اهللا بن الزبري، وابن عمر، ومكحول: روى عن
َّإسامعيل بن عياش، وجعفر بن برقان، وعامرة بن غزية: وعنه َ. 

 .ثقة: قال أبو زرعة
 .»اتالثق«وذكره ابن حبان يف 

َّ بن راشد املازين، أبو سعيد البرصي الرباء)٢(حييى) ق( .١١٩٠ َ ُّ َْ ُّ. 
محيد الطويل، وخالـد احلـذاء، وسـعيد بـن اجلريـري، وحممـد بـن : روى عن

 .إسحاق بن يسار، ويزيد بن أيب عبيد، وأيب الزبري، وعدة
 .، ونعيم بن محاد]أ-٩٣[َّالفالس، ومروان الطاطري: وعنه مجاعة منهم

 .ليس بيشء: نيقال ابن مع
ِّشيخ لني احلديث: وقال أبو زرعة َ. 
 .وضعفه النسائي
ضعيف احلديث يف حديثـه إنكـار، وأرجـو أن يكـون ممـن ال : وقال أبو حاتم

                                                        
 ).٣١/٢٩٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٢٩٩: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ١٩٦ 
 .يكذب

 .)١(خيطئ وخيالف:  وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 :وهلم
 .يل أيب عاصمْمَتْسُ، م بن راشد، أبو بكر البرصي)٢(حييى .١١٩١

َّن رجاء، وطالب بن حجري، وعدةسلمة ب: روى عن ِ ْ َ ُ. 
إبــراهيم بــن راشــد، وعبــد اهللا بــن حممــد املــسندي، وأبــو بكــر بــن أيب : وعنــه

 .عتاب األعني
 .صدوق: قال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .حكى البخاري أنه مات قبل أيب عاصم بسنة

ْ بن أيب روق)٣(حييى .١١٩٢ َ. 
َشيخ للنفييل ُّ ٌ. 
 .س بثقةلي: قال ابن معني
 .ليس بيشء: وقال أبو داود

َّ بن زبان)٤(حييى .١١٩٣ َ. 
                                                        

 ).٤ رقم٣١/٣٠١: (»هتذيب الكامل« راجع حاشية حتقيق )١(
 ).٣١/٣٠٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٨/٤٣٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٧٤: (»ميزان االعتدال«)٣(
 ).٨/٤٣٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٧٤: (»ميزان االعتدال«)٤(



 ١٩٧ 
 .عن عبد اهللا بن راشد

 .ال أعرفه: قال ابن معني
ُّ بن زرارة بن عبد الكريم بن احلارث بن عمرو السهمي الباهيل)١(حييى) س( .١١٩٤ ِ َ ُّ َّ َْ ُ. 

ِّعن أبيه عن جده، وقيل ِّإنه روى عن جده: َ َ. 
َّابن املبارك، وعفان، ومعتمر، وموسى ُزيد بن احلباب، وأبو عاصم، و: وعنه

 .ُّبن إسامعيل، وأبو داود الطياليس
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ُّ بـــن زكريـــا بـــن أيب زائـــدة، ميمـــون بـــن فـــريوز اهلمـــداين الـــوادعي، أبـــو )٢(حييـــى) ع( .١١٩٥ ُّ ِْ َ
ُّسعيد الكويف، موىل امرأة من وادعة، وقيل ْموىل حممد بن املنترش اهلمداين: ُ َ. 

ــــن : عــــنروى  أبيــــه، وإرسائيــــل، واألعمــــش، وشــــعبة، وعاصــــم األحــــول، واب
ْجريج، وعكرمة بن عامر، ومالك، ومسعر، وهشام بن عروة، وحييى بن سـعيد  َِّ َ

 .ِّاألنصاري
أمحد بن حنبل، وأسد بن موسى، وابنا أيب شـيبة، وعـيل : وعنه مجاعة منهم

َّبن املديني، وأبو كريب، وعباد َ َ  .وحييى بن حييى، وحييى بن معني، )٣(ُ
 .كان جيد األخذ: قال أبو خالد األمحر

                                                        
 ).٣١/٣٠٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٣٠٥: (»هتذيب الكامل« )٢(
 عبـاد، وهـو حممـد بـن عبـاد بـن زكريـا بـن أيب ]ابن: [كذا يف األصل، ويظهر أنه خطأ صوابه)٣(

 . زائدة، ابن أخي املرتجم



 ١٩٨ 
 .كان أفقه أهل الكوفة: وقال احلسن بن ثابت

ابــن : ُمــا قــدم علينــا مــن أصــحابنا أحــد يــشبه هــذين الــرجلني: وقــال ابــن عيينــة
 .املبارك، وحييى بن أيب زائدة

َّما خالفني أحد بالكوفة أشد عيل منه: وقال حييى القطان ٌ. 
 .ثقة: ابن معنيوقال أمحد و

 .من الثقات: وقال عيل بن املديني
َّوقال مرة وفة بعد الثوري أثبت منه: َ َّوقال مرة. مل يكن أحد بالكُ انتهى العلم : َ

 .إىل ابن عباس يف زمانه ثم الشعبي ثم الثوري ثم حييى بن أيب زائدة
 .كان يف اإلتقان أكرب من ابن إدريس: )١(وقال حممد بن عبد اهللا بن نمري

ٌمستقيم احلديث، صدوق ثقة: وقال أبو حاتم ُ. 
ُّوقال النسائي  .ثقة ثبت: َّ

ُّوقــال العجــيل ْ َثقــة، وهــو يف مجلــة مــن مجــع الفقــه واحلــديث، وكــان عــىل : ِ َ َ
َّقضاء املدائن، ويعد من حفـاظ الكـوفيني، مفتيـا، ثبتـا صـاحب سـنة، ووكيـع إنـام  ُ ً َ ً َّْ ُ ُُّ

 .َّصنف كتبه عىل كتبه
 .َّهو أول من صنف بالكوفة: حاتموقال ابن أيب 

ًكان كيسا، وال أعلم أخطأ إال يف حديث واحد: ًوقال ابن معني أيضا ِّ َ. 
ِّويل قضاء املـدائن أربعـة أشـهر ثـم مـات، وكـان يــحدث : وقال زياد بن أيوب ُ َ

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر. حممد بن عبد اهللا بن أيب زائدة:  يف األصل)١(



 ١٩٩ 
ًحفظا ْ ِ. 

َّإنـه أول مـن صـنف : ًكان ثقة، حسن احلديث، ويقولون: قال يعقوب بن شيبة َ
ــت وفاتــه يف مجــادى بالكوفــة، وكــ ُّان يعــد يف فقهــاء حمــدثي أهــل الكوفــة، وكان َ ُ

 .هـ١٨٤: هـ وقيل٨٢سنة: األوىل سنة ثالث وثامنني ومائة، وقال غريه
ُّ بن زكريا بن حييى، ولقبه حيويه النيسابوري، أبو زكريا األعرج احلافظ)١(ىحيي .١١٩٦ ْ َّ. 

ْإسحاق بن راهويه، والربيع بن سـليامن، وعـيل : روى عن َ ُ ُبـن حجـر، وقتيبـة، َّ ْ ُ
ٍوعدة َِّ. 

ُّالنــسائي: ]ب-٩٣ [وعنــه مجاعــة مــنهم ثقــة، وابــن أخيــه أبــو احلــسن :  وقــال،َّ
ْحممـــد بـــن عبـــد اهللا، وحممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن الـــدغويل، ومكـــي بـــن عبـــدان،  َ ُّ ُ َّ

 .وآخرون
ًكان حافظا فاضال: قال ابن يونس ً وقال مرة.ً َّ  .ثقة، ثبت: َ

 .تويف سنة سبع وثالثامئة
 . بن زكريا بن أيب احلواجب)٢(يىحي .١١٩٧

 .عن األعمش
 .ضعيف: قال الدارقطني

 . بن زكريا)١(حييى .١١٩٨

                                                        
 ).٣١/٣١٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٤٣٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٧٦: (»ميزان االعتدال«)٢(



 ٢٠٠ 
َ، بحديث منكـر فيـه أن الـشيخني تنازعـا يف القـدر، أورده ابـن عن جعفر الصادق َ

ـــه قـــال)٢(»املوضـــوعات«اجلـــوزي يف  ـــضع : ، ثـــم حكـــى عـــن ابـــن عـــدي أن كـــان ي
 .احلديث

 . وال يف غريه»ملالكا«ومل أره يف : »امليزان«قال يف 
ُّ بن أيب زكريا الغساين، أبو مروان الواسطي)٣(حييى) خ( .١١٩٩ ُّ َّ  .، أصله من الشامَ

َّإســـامعيل بـــن أيب خالـــد، وهـــشام بـــن حـــسان، وهـــشام بـــن عـــروة، : روى عـــن َ
 .ويونس بن عبيد، وغريهم

أيـــوب بـــن أيب هنـــد، وعبـــد الوهـــاب بـــن عيـــسى، وحممـــد بـــن حـــرب : وعنـــه
ُّالنشائي َّ. 

ِ سئل ابن معني عـن حييـى بـن :قال عباس  ابـن  عـن زكريـا الـذي يـروي)٤(]أيب[ُ
ْخثيم من هو؟ قال َ  .ال أدري: ُ
 .ٌشيخ ليس بمشهور: وقال أبو حاتم
 .ضعيف: وقال أبو داود
 .هـ١٨٨مات سنة : قال البخاري

                                                                                                                              
 ).٨/٤٣٧: (»يزانلسان امل«و) ٤/٣٧٤: (»ميزان االعتدال«)١(
)٢٧٤-١/٢٧٣ ()٢.( 
 ).٣١/٣١٤: (»هتذيب الكامل« )٣(
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)٤(



 ٢٠١ 
ّســـدي، مـــوالهم، أبـــو حممـــد الرقـــي بـــن زيـــاد بـــن أيب داود األ)١(حييـــى) ق( .١٢٠٠ ـــه َّ ، ولقب

ْفهري َ ُ. 
َإبراهيم اخلوزي، وابن جريج، وموسى بن وردان، وغريهم: نروى ع َْ. 
ْأيـــوب بـــن حممـــد الـــوزان، وداود بـــن رشـــيد، وحممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن : وعنـــه َ ُ َّ

 .كان من األبدال:  وقال،شابور، وحممد بن عبد احلميد
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َ بن زياد بن عبد الرمحن، أبو سفيان الثقفي)٢(حييى .١٢٠١ ِ. 
 .ردةُأبيه، وسعيد بن أيب ب: عن

شبه ُال جيوز االحتجاج بـه إذا انفـرد، يـروي عـن الثقـات مـاال يـ: قال ابن حبان
 .حديثهم

 .فيه نظر، قاله البخاري: واليبُّوقال أبو برش الد
 :فأما
 .حييى بن أيب اخلصيب زياد الرازي، قايض عكربا .١٢٠٢

ري، والوليد بن محاد بن زيد، وأيب بكر بن عياش، وحممد بن مح: فروى عن
 .مسلم، وغريهم

إبراهيم بن موسى، وعيل بن املديني، وحممد بن عـامر، وأبـو حـاتم، : وعنه
                                                        

 ).٣١/٣١٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٤٣٤: (»لسان امليزان«و ) ٩/١٤٧: (»اجلرح والتعديل «)٢(



 ٢٠٢ 
 .ًكان مشهورا يعرفه أمحد وعيل بن املديني وأصحابنا: وأبو زرعة، وقال
ًثقة، كان من أوعية العلم، مـا أعلـم كـان يف زمانـه أكثـر حـديثا : وقال أبو حاتم

َّسى وال أبو جعفر اجلاملمنه، وال إبراهيم بن مو َ. 
 . بن سابق املديني)١(حييى .١٢٠٣
َّأيب حازم، وزيد بن أسلم، وعدة: عن ِ. 
ُداود بن رشيد، وعيل بن حجر، وعدة: وعنه َ ُ. 

ِّلني: قال أبو زرعة َ. 
 .)٢(يروي املوضوعات عن الثقات: ليس بقوي، وقال: وقال ابن حبان

ِّبــن ســام بــن موســى الــضبي )٣(حييــى) س ت( .١٢٠٤ ُثــه يف أهــل الكوفــة، وهـــو ، حديَّ
 .والد أبان ومعمر

 .موسى بن طلحة بن عبيد اهللا: روى عن
ْبسام الصرييف، واألعمش، وفطر بن خليفة، ويزيد بن أيب زياد: وعنه ِ ُّ ْ ََّّ َ. 

 حييــى بــن ســام عــن ابــن عمــر وعنــه األعمــش :»الثقــات«وقــال ابــن حبــان يف 
 .وفطر

                                                        
 ).٨/٤٤١: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٧٧: (»ميزان االعتدال«)١(
: وقـال ابــن حبــان. لـيس بقــوي: قــال أبـو حــاتم«: العبـارة مــن خـالل املــصادر كـذا، وصــواب )٢(

 .»يروي املوضوعات عن الثقات
 ).٣١/٣١٧: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٢٠٣ 
 . بن سامل الكويف)١(حييى .١٢٠٥

 .ُّ الدارقطنيضعفه. عن إرسائيل
 . بن رسيج)٢(حييى .١٢٠٦

 .عن أيب هريرة قوله
 .ال أعرفه: قال أبو حاتم

 بــن ســعيد بــن أبــان بــن ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد بــن العــاص بــن أميــة )٣(حييــى) ع( .١٢٠٧
ُّالقـــريش األمــــوي، أبـــو أيــــوب الكــــويف ُّ ُ ُّ َ  وعبيــــد ،، نزيـــل بغــــداد، أخـــو عبــــد اهللاُ
َوعنبسة، وحممد، ولقبه مجل َ. 

ْه، وإسامعيل بن أيب خالد، والثوري، واألعمش، وابن جـريج، أبي: روى عن َُ
ْومسعر  .ٍ، وهشام بن عروة، وحييى بن سعيد األنصاري، ومجاعة]أ-٩٤[ِ

ابنه سعيد، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وداود : وعنه مجاعة منهم
َّبن رشيد، وعيل بن حجر، وأبو عبيد القاسم بن سالم َ ُُ َ. 

ُت أظن أن عنده هـذا احلـديث الكثـري، وكـان يـصدق، ولـيس ما كن: قال أمحد ُ
 .بصاحب حديث

َّ وقال مرة.ٌمل يكن له حركة يف احلديث: َّرةَوقال م لـيس بـه بـأس، عنـده عـن : َ
 .األعمش غرائب

                                                        
 ).٨/٤٤٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٧٧: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٩/١٥٧: (»اجلرح والتعديل «)٢(
 ).٣١/٣١٨: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٢٠٤ 
 .ليس به بأس، هو من أهل الصدق: وقال ابن معني

َّوقال مرة  .ثقة: َ
َّوكذا قال حممد بن عبد اهللا بن عامر والدا َّ  .ُّرقطنيَ

 .َال بأس به ثقة: وقال أبو داود
 .ليس به بأس: َّوقال النسائي

َّوذكره ابن حبان يف   .»الثقات«ِ
 .هـ، وله ثامنون سنة١٩٤مات ببغداد يف نصف شعبان سنة 

َّ بن سعيد بن حيان، أبو حي)١(حييى) ع( .١٢٠٨ ََّ ِّان التيمي، من تيم الرَ ْ ُّ َْ ُّباب الكويفَِّ ُ. 
ِّأبيــه، وعمــ: روى عــن ُه يزيــد، والــشعبي، وعكرمــة، وأيب زرعــة بــن عمــرو بــن َ ِ ِّ

 .جرير
َّابن علية، وأيوب ومات قبله، وأبو أسامة محاد بن سلمة، : وعنه مجاعة منهم َ َُّ َ
ُّوالثوري، واألعمش  ُ، وشعبة، وابن املبارك، وهشيم، وحييى -وهو من أقرانه-َّ

َّالقطان َ. 
َكان الثوري يع: )٢(قال عبد اهللا بن داود  .ِّظمهُ
ْوقال حممد بن فضيل َ  .ًكان صدوقا: ُ

 .ثقة: وقال ابن معني والعجيل
                                                        

 ).٣١/٣٢٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 .وما أثبتناه من املصدر. إدريس:  يف األصل)٢(



 ٢٠٥ 
َّصالح، مربز، صاحب سنة: زاد العجيل ُ ٌ ٌ. 
 .ٌصالح: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ١٤٥مات سنة 

ُّ بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بـن أميـة القـريش األمـوي، )١(حييى) م بخ( .١٢٠٩ ُ ُّ َ ُ
َأبو احلارث املدين:  أيوب، ويقالأبو ْ، أخو أبان وعبد اهللا وعمرو، وعنبسة، َ َ

وكان مع أخيه عمرو بـن سـعيد األسـدي ملـا قتلـه عبـد امللـك بـن مـروان 
 .فسريه إىل املدينة

 .َّأبيه، وعثامن بن عفان، ومعاوية، وعائشة أم املؤمنني: روى عن
َأرشس بن عبيد بن صهيب موىل أبيه، والر: وعنه ْبيع بن سربة، والزهريُ َ. 

 .كان قليل احلديث: قال حممد بن سعد
َوذكره حييى بن معني يف تابعي أهل املدينة ومـحدثيهم ُ. 

ُّوقال النسائي  .ثقة: َّ
َّوذكره ابن حبان يف   .»الثقات«ِ

ُّ بـــن ســـعيد بـــن فـــروخ القطـــان التميمـــي، أبـــو ســـعيد البـــرصي األحـــول، )٢(حييـــى) ع( .١٢١٠ َْ ُّ َُّّ َّ َ َ

                                                        
 ).٣١/٣٢٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٣٢٩: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٢٠٦ 
ال والء :  وقيــل،إنـه مـوىل بنــي متـيم:  يقــال)١(يخ هــذه الـصناعة، شـاحلـافظ
 .عليه
ِّأبان بن صمعة، وأسـامة بـن زيـد الليثـي، وإسـامعيل بـن أيب خالـد، : روى عن َّ ْ َ

َّوهبــز بــن حكــيم، وثــور بــن يزيــد، وجعفــر الــص ْ ْاد بــن ســلمة، ومحيــد َّادق، ومحــَ َ ُ
بن جريج، وعكرمة بن الطويل، والسفيانني، واألعمش، وشعبة، واألوزاعي، وا

ِّعــامر، وعــوف األعــرايب، ومالــك، وابــن أيب ذيــب، ونوفــل بــن مــسعود صــاحب  ْ َ ََّ
ِّأنــس بــن مالــك، وهــشام بــن عــروة، وحييــى بــن ســعيد األنــصاري، ويزيــد بــن أيب 

ٍعبيد، وخلق ُ. 
ُابنــــه حممــــد، وأمحـــد بــــن حنبــــل، وإســــحاق بــــن راهويــــه، : وعنـــه خلــــق مــــنهم

ن شيوخه، وابن مهدي، وعفان، وعيل بن املديني،  م)٢(والسفيانان، وشعبة ومها
ُّاد املـسمعي َّدار، وأبو يعىل حممد بـن شـدْنُوالفالس، وب َ ْ وهـو آخـر مـن حـدث -ِ

َى، ومسدد، ومعتمر بن سليامن َّنَثُ، وحممد بن امل-عنه َّْ  وحييى -وهو أكرب منه-ُ
 .بن معني

 . إىل شعبة عرشين سنةُاختلفت: قال حييى بن سعيد
ُحتـاكم شـعبة وأصـحابه إىل حييـى بـن سـعيد فقـىض حييـى : ن مهـديوقال ابـ

 .ومن يطيق نقدك يا أحول: عىل شعبة، فقال له شعبة
مـــــا اجتمعـــــت أنـــــا وخالـــــد ومعـــــاذ يف يشء إال : قـــــال حييـــــى: وقـــــال الفـــــالس

 .]ب-٩٤[قدماين
                                                        

 .»هتذيب الكامل«شيخ هذه الصناعة من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)١(
 .وخهمن شيوخه، ألن السفيانني وشعبة كلهم من شي» وهم«:  كذا، ولعل األنسب)٢(



 ٢٠٧ 
ًما رأيت أحدا أحـسن أخـذا للحـديث وال أحـسن طلبـا لـه مـن : وقال ابن معني ً ً
 . وسفيان بن حبيبحييى بن سعيد

 .وكذا قال عيل بن املديني
َّوقال حممد بن عبد اهللا بن عامر ي حـديث َأدخـل ابـن مهـدي يف تـصنيفه ألفـ: َ

َعن حييى بن سعيد، وكان حي  .ّث هبا عنه، وهو حيِّدُ
ِّمــا رأيــت أعلــم بالرجــال منــه، وال أعلـــم : وقــال زكريــا عــن عــيل بــن املــديني
ي، وإذا اجتمعــا عــىل تــرك حــديث رجــل بــصواب احلــديث وخطــأه مــن ابــن مهــد

ُتركت حديثه، وإذا حدث عنه أحدمها حدثت عنه َ. 
 .ما رأيت أثبت منه: وقال عيل بن املديني
ِّمــا رأت عينــاي مثلــه يف كــل أحوالــه ال هــشيم وال ابــن : وقــال أمحــد بــن حنبــل

 .مهدي
َّوقال مرة  هو أثبت من هؤالء كلهم من وكيـع وابـن مهـدي ويزيـد بـن هـارون: َ

فإنــه كــان : ًوأيب نعــيم، وقــد ســمع مــن مخــسني شــيخا مــن شــيوخ ســفيان فقيــل لــه
 .إنام كان يتتبع ما مل يكن سمعه فيكتبه: يكتب عند سفيان؟ فقال

َّوقال مرة  .َّمل يكن يف زمانه مثله، كان تعلم من شعبة: َ
َّوقال مرة . مل تر عيناك مثله: ال واهللا ما أدركنا مثله، سمعت ابن مهدي يقول: َ

َّوقال مرة ًرمحه اهللا ما كان أضبطه وأشد تفقده، كان حمدثا، وأثنى عليه فأحسن : َ ِّ
 . الثناء

ِّما رأينا له كتابا إنام كان حيدثنا من حفظه ويقرأ علينا الطوال من : ًوقال أيضا ْ ًِ



 ٢٠٨ 
 .كتابنا

ًما رأيت أحدا أقل خطا منه، ولقد أخطأ يف أحاديث ثم قال: ًوقال أيضا ومن : ً
 .من اخلطأ والتصحيفيعرى 

 .هو أثبت الناس وما كتبت عن مثله: ًوقال أيضا
ال تـرى بعينيـك مثلـه، قـال وهـو أثبـت مـن : قال يل ابن مهدي: وقال ابن معني

 .ابن مهدي
ًجهـد سـفيان أن يـدلس عـيل رجـال ضـعيفا : )١( حييـىوقال حييى بن معـني قـال ً ّ ِّ َ ُ

َّفام أمكنه، قال مرة أبـو سـهل حممـد بـن سـامل، :  فقلـتثنا أبو سهل عن الـشعبي: َ
ٌيا حييى ما رأيت مثلك ال يذهب عليك يشء: فقال َ َ ُ. 

 .ُحييى بن سعيد إمام أهل زمانه: وقال ابن خزيمة عن بندار قال
ُّوقال إسحاق بن إبراهيم الشهيدي ِ ِّكنت أرى حييى بن سـعيد يـصيل العـرص : َّ َ ُ

ُّ ابن املديني والشاذكوينّثم يستند إىل أصل منارة مسجده، ويقف بني يديه عيل َّ 
ِّوعمرو بن عيل وأمحد بن حنبل  َمعني وغريهم يسألونه عن احلديث وحييى بن َ

ٌوهـــم قيـــام عـــىل أرجلهـــم إىل أن حتـــني صـــالة املغـــرب، ال يقـــول لواحـــد مـــنهم 
 .ً له وإعظاماًاجلس، وال جيلسون هيبة

ــت أنــه ال حيــسن شــيئا،: وقــال ابــن عــامر ــت إذا نظــرت إليــه ظنن َّ فــإذا تكلــم ًكن
ُأنصت له الفقهاء َ. 

                                                        
جهــد «: وقــال أبـو بكـر بـن خــالد قـال حييـى:  كـذا وقعـت العبـارة يف األصــل، خطـأ، صـواهبا)١(

 .وحييى هذا هو ابن سعيد» ..سفيان



 ٢٠٩ 
ِســمعت ابــن معــني يقــول: وقــال أبــو داود  ســعيد عــرشين ســنة أقــام حييــى بــن: َ
َ ليلـة ومل يّخيتم القرآن كل ئـي يطلـب ُوال يف املـسجد أربعـني سـنة، ومـا رَّ الـزُهْتـُفٍ

ًمجاعة قط، وذكروا أنـه كـان ال يـضحك إال متبـسام، ومل يـدخل محامـا قـط، وال  ًَّ ً
َاكتح ًل وال ادهن، وكان خيضب خضابا حسناَ ً َ َِ ُ َِّ ْ َ. 

 .اختلفت إليه عرشين سنة فام أظن أنه عىص اهللا قط: ندارُوقال ب
ًكان ثقة مأمونا رفيعا حجة: وقال حممد بن سعد ً ً ًَّ ُ. 

ُّوقال العجيل ْ ٌبرصي ثقة نقي احلديث، كان ال حيدث إال عن ثقة: ِ ٌ. 
 .كان من الثقات احلفاظ: وقال أبو زرعة
 .ثقة حافظ: وقال أبو حاتم
 .ٌّثقة ثبت مريض: َّوقال النسائي

ًكــان مــن ســادات أهــل زمانــه حفظــا وورعــا وفهــام : وقــال أبــو بكــر بــن منجويــه ْ َ ً ً ْ ِ
َّوفــضال ودينــا وعلــام، وهــو الــذي مهــد ألهــل العــراق رســم احلــديث، وأمعــن يف  َ ً ْ ِ ً ًَ ْ

ُّالبحث عن الثقات، وترك الضعفاء َ َ ِّ. 
 قبـل ابـن مهــدي ]أ-٩٥[هــ١٩٨مائـة ومـات يف صـفر سـنة ولـد سـنة عـرشين و

 .ئيت له منامات صاحلة، رمحه اهللا وأكرم مثواهُبأربعة أشهر، ور
 :وهلم
ــــشامي احلمــــيص،)١(حييــــى .١٢١١ ــــصاري، أبــــو زكريــــا ال ُّ بــــن ســــعيد العطــــار األن ْ ُِّ ِ َّ ُّْ ََ : ويقــــال َّ

ُّالدمشقي ِّ. 
                                                        

 ).٣١/٣٤٣: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٢١٠ 
َحفــص بــن ســليامن املقــرئ، وحريــز بــن عــثامن، ومحــ: روى عــن اد بــن زيــد، ُ

 .ٍومبارك بن فضالة، ومجاعة
َّإسحاق بن راهويه، وحممد بن مصفى، ونعيم بن محاد، : وعنه مجاعة منهم َ

 .َّوأبو مهام الوليد بن شجاع
َســمعت ابــن معــني يــضعفه، وذكــر أنــه أخــرج كتبــه وأنــه : قــال حممــد بــن عــوف ِّ ُُ ُ َ

 .روى أحاديث منكرة
 .ليس بيشء: ًوقال ابن معني أيضا

ُّاجلوزجاين والعقييلوقال  َُّ ُ َ ْ  .منكر: ُ
َّوقال حممد بن مصفى َ  .ثقة: ُ

 .جائز احلديث: وقال أبو حاتم
ُّال حيتج بحديثه: وقال ابن خزيمة ُ. 
ُّوقال الدارقطني  .ٌضعيف: َّ
َّلـه كتـاب مـصنف يف : وقـال ابـن عـدي َ  وفيـه أحاديـث ال يتـابع »حفـظ اللـسان«ٌُ

ْعليها، وهو بني الضعف ََّ ِّ. 
 .يروي املوضوعات عن األثبات، ال جيوز االحتجاج به: )١(بن حبانوقال ا
ْ بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بـن ثعلبـة بـن احلـارث بـن زيـد بـن )١(حييى) ع( .١٢١٢ ََ ْ َ ْ

                                                        
هتــــذيب «، والنقــــل عنــــه مــــن زيــــادات احلــــافظ ابــــن كثــــري عــــىل )٣/١٢٣: (»املجــــروحني «)١(

 .»الكامل



 ٢١١ 
ـــك بـــن النجـــار، ويقـــال ْثعلبـــة بـــن غـــنم بـــن مال َ ْ ْحييـــى بـــن ســـعيد بـــن قـــيس بـــن قهـــد : َ َ َْ
ُّاألنصاري البخاري، أبو سعيد املدين قاض َ َ ُّ  .يهاُّ

َّأقدمـه املنــصور وواله قـضاء اهلاشــمية قبــل بنـاء بغــداد، وقيـل إنــه ويل قــضاء : َ
 .وليس بثابت، تابعي جليل: بغداد، قال اخلطيب

ــــصادق، ومحيــــد الطويــــل، : روى عــــن َّأنــــس وصــــحبه إىل الــــشام، وجعفــــر ال ْ َ ََ ُ ِ
سيب، وعـــدي بـــن ثابـــت، وعمـــرو بـــن شـــعيب، ُبيعـــة، وســـامل، وســـعيد بـــن املـــَور

 .مامة بن سهل، وأيب سلمة، وخلقُ ونافع، وأيب أوالقاسم،
َإبـــراهيم بـــن طهـــامن، وأبـــو أســـامة، واحلـــامدان، ومحيـــد : وعنـــه خلـــق مـــنهم ُ َّ َ ْ َ

ُالطويـــل، وزائـــدة، وســـعيد بـــن أيب عروبـــة، والـــسفيانان، وشـــ ُ عبة، وابـــن املبـــارك، َ
ُّواألوزاعي، والدراوردي، وابن جريج، والليث، ومالـك، وحممـد بـن إسـحاق،  َّ

، وهـــشيم، -وهـــو مـــن شـــيوخه-ابـــن أيب ذئـــب، والزهـــري، وهـــشام بـــن عـــروة و
ًوحييى بن سعيد القطان وكان يعظمه وال يقدم عليه أحدا من احلجـازيني، فقيـل  ِّ َ ُ

 .الزهري خيتلف عليه وحييى مل خيتلف عليه: فالزهري؟ قال: له
ًدا عن ابن مهدي عن وهب أنه قدم املدينة فلم أر أح: وقال عيل بن املديني

 .يعرف وينكر غري مالك وحييى بن سعيد
 الريض األمني عدل نفيس عندي حييـى العدلحدثني : وقال هشام بن عروة
 .)٢(السارق يف إباقه: بن سعيد عن أيب أنه قال
 .ًكانت أمه أم ولد، وهو ثقة، كثري احلديث، حجة ثبتا: قال حممد بن سعد

                                                                                                                              
 ).٣١/٣٤٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 .يقطع الذي يرسق يف إباقه:  نصه يف املصدر)٢(



 ٢١٢ 
 .ًإنسانا أنبل منهمل أر من املحدثني : وقال جرير بن عبد احلميد

 . باملدينة أفقه منه)١(ما أدركت: قال أيوب
َوقال الليـث عـن سـعيد بـن عبـد الـرمحن اجلمحـي ًمـا رأيـت أقـرب شـبها منـه : ُ

 .بالزهري، ولوالمها لذهب كثري من السنن
مل يكن باملدينة بعد كبار التابعني أعلم منه، ومن أيب : وقال عيل بن املديني

 .د اهللا بن األشجكري بن عبُالزناد، وب
 .ُّكان يوازي الزهري: وقال أبو حاتم

 .ُّ عند أهل املدينة من الزهريّكان أجل: وقال حييى القطان عن الثوري
إسامعيل بن أيب خالد، وعاصم األحول، : حفاظ الناس أربعة: وقال الثوري

 .وحييى بن سعيد األنصاري، وعبد امللك بن أيب سليامن
ِشـــهاب، وحييــى بـــن ســـعيد، وابـــن  )٢(ابـــن: وا احلجـــازِّحمــدث: ابـــن عيينـــةوقــال 

 .وجهه] ب-٩٥[جريج، جييئون باحلديث عىل 
َّوقــال ابـــن عــامر عبـــد : مـــوازين أصــحاب احلـــديث مــن الكـــوفيني واملــدنيني: َ
َامللك بن أيب سل بن عمر، وحييى بن سعيد  )٣(ْيامن، وعاصم األحول، وعبيد اهللاُ

 .األنصاري
 عبـد اهللا بــن صــالح عـن الليــث يف رســالته إىل وقـال عبــاس عــن ابـن معــني عــن

                                                        
 .تركت:  يف املصدر)١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. أبو:  يف األصل)٢(
 .عبد اهللا، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل)٣(



 ٢١٣ 
والذي حدثنا حييى بن سعيد، ومل يكن بدون أفاضل العلامء : مالك أنه قال فيها

 .يف زمانه
 .هو أثبت الناس: وقال أمحد بن حنبل

َّوقال مرة وأبو خيثمة وحييى بن معني وأبو زرعة وأبو حاتم  .ثقة: َ
ُّوقال العجيل ْ ًان له فقه وكان رجال صاحلاٌمدين تابعي ثقة، وك: ِ ً. 

َّ ومرة.ثقة ثبت:  النسائيوقال  .ٌثقة مأمون: َ
َم وإيثار ونزاهة نفس، وكان أوال ضيق احلال فلـام كَرَوذكروا أنه كان فيه ك ِّ َ  َرُثـً

 .من كانت نفسه واحدة مل يغريه املال: ه مل يتغري عام كان عليه وقالُمال
 .حد إال تغري غري حييى بن سعيدما خرج منا إىل العراق أ: وقال مالك

 .هـ، واألول أصح١٤٦أربع، وقيل : مات باهلاشمية سنة ثالث، وقيل
ُّ بن سعيد التميمي املدين)١(حييى .١٢١٣ َ َ. 
ُّالزهري، وهشام بن عروة، وأيب الزبري: عن ِّ. 
َّمعىل بن راشد، وعبد اهللا بن املبارك: وعنه َ ُ. 

 .و جمهولُمنكر احلديث، وال أعرفه، ه: قال أبو حاتم
 .منكر احلديث: وقال البخاري

ِّ بن سعيد املطوعي)٢(حييى .١٢١٤ َ ُ. 
ًكـان كـذابا أمـىل عـيل حـديثا بـاطال : كتب عنه أبو حاتم أيام األنصاري، وقـال ً ً ََّّ

                                                        
 ).٨/٤٤٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٧٨: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٨/٤٤٦: (»انلسان امليز«و) ٤/٣٧٩: (»ميزان االعتدال«)٢(



 ٢١٤ 
 .عن هشام بن عبيد اهللا الرازي

ُّ بن أيب سفيان بن األخنس األخنيس املدين)١(حييى) ق د( .١٢١٥ َُ َ ْ َ َْ ُّ ِ َ َ. 
ُ هريرة، وأم حكيم حكيمة بنت أمية بـن األخـنس بـن معاوية، وأيب: روى عن ِّ

َعبيد وهي جدته، وقيل  .يف االعتامر من بيت املقدس: خالته: أمه، وقيل: ُ
ْإسحاق بن رافع، وسليامن بن سحيم : وعنه َ ، وعبد اهللا بن -عىل خالف فيه-ُ

َّعبد الرمحن بن حينس، وحممد بن إسحاق وقيل َ  .بينهام سليامن بن سحيم: ُ
 .ٌشيخ من شيوخ املدينة، ليس باملشهور: ل أبو حاتمقا

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بن السكن البرصي)٢(حييى .١٢١٦ َ َ. 

َّ، وحممد بن حسان)٣(أيوب بن حممد الوزان: وعنه. عن شعبة َ. 
َّضعفه صالح بن حممد احلافظ َ. 

 .ليس بالقوي: وقال أبو حاتم
ْ بن سلمة بن كهيل احلرض)٤(حييى) ت( .١٢١٧ َ ْ ََ ُ ُّمي، أبو جعفر الكويفَ ُ ُّ. 
ْأبيه، وإسامعيل بن أيب خالد، وبيان بن برش، وعاصم بن هب: عن َّلة، وعـامر َدَ

 .ُّالدهني، ويزيد بن أيب زياد
                                                        

 ).٣١/٣٥٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٤٤٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٨٠: (»ميزان االعتدال«)٢(
 .وما أثبتناه من املصدر. الوراق:  يف األصل)٣(
 ).٣١/٣٦١: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٢١٥ 
َإسامعيل، وعبد اهللا بن صالح العجيل، وعبد اهللا بن نمري، وموسى بن : وعنه ُ ْ ِ

ِّداود الضبي َّ. 
َّوقال مر. ضعيف احلديث: قال ابن معني  .ليس بيشء: ةَ
 .منكر احلديث: وقال أبو حاتم
 .يف حديثه مناكري: وقال البخاري
ُّوقال الرتمذي َّيضعف يف احلديث: ِّ َُ. 
ُّوقال النسائي  .ليس بثقة: َّ

ومات سنة . يف أحاديث ابنه عنه مناكري:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ١٧٢سنة : وقال غريه. هـ١٧٩

ُّ منكر احلديث جدا ال حيتج به:)١(»الضعفاء«وقال يف  ً. 
ُّوقال الدارقطني  .ضعيف: َّ

 .)٢(»مستدركه«واحتج به احلاكم يف 
ُوله غـري مـا ذكـرت، ومـع ضـعفه يكتـب :  أحاديث ثم قال)٣(وأورد له ابن عدي ِْ َ

 .حديثه
                                                        

 .»هتذيب الكامل«، والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )٣/١١٣ ()١(
وغريهــا كثــري، وهــذا مــن زيــادات احلــافظ ابــن ) ٤٤٥٦، ٢٩٧٠، ١٧٦(ألحاديــث  كــام يف ا)٢(

 .»هتذيب الكامل«كثري عىل 
هتـــذيب «، والنقـــل عنـــه مـــن زيـــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري عـــىل )١٩٧-٧/١٩٦: (»الكامـــل «)٣(

 .»الكامل



 ٢١٦ 
 . بن أيب سلمة)١(حييى .١٢١٨

 .ذكره ابن عدي يف شيوخ البخاري، وأنه يروي عن ابن وهب وأنه ال يعرف
واملعـروف حييـى بـن سـليامن اجلعفـي، فـإن البخـاري روى عنـه : قال شـيخنا

َّعن ابن وهب عدة أحاديث، فلعل بعض النساخ أخطأ فيه  حييـى : فقـال] أ-٩٦[ُّ
 .بن أيب سلمة، فاهللا أعلم

 .، يأيت يف الكنى أبو بلج، بن سليم بن بلج)٢(حييى •
ْ بن سليم بن زيد)٣(حييى) د( .١٢١٩  .اهللا عليه وسلم، موىل رسول اهللا صىل َُ
َإســامعيل بــن بــشري مـوىل بنــي مغالــة، وعبيــد اهللا بـن عبــد اهللا بــن عمــر بــن : عـن

 .َّعقبة بن شداد، ومصعب بن عبد اهللا بن أيب أمية: اخلطاب، وعتبة، ويقال
 .الليث بن سعد: وعنه

ْحييى بن سليم ثقة: ُّقال النسائي َ ُ. 
 .فال أدري هذا أو الذي بعده: قال شيخنا

ُّ بـــن ســـليم القـــريش الطـــائفي، أبـــو حممـــد، ويقـــال)٤(ىحييـــ) ع( .١٢٢٠ َ ْ ُُّ ُ ُّأبـــو زكريـــا املكـــي : َ
َّاحلذاء اخلراز َ َّ. 
أصـله مـن الطـائف، فـسكن مكـة، ومـات هبـا، كـان خيتلـف إىل : قال ابن سعد

                                                        
 ).٣١/٣٦٤: (»هتذيب الكامل «)١(
 ).٣١/٣٦٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/٣٦٤: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٣١/٣٦٥: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٢١٧ 
ِالطائف فنسب إليها ُ. 

ْإســامعيل بــن أميــة، وإســامعيل بــن كثــري، والثــوري، وابــن جــريج، : روى عــن َّ ُ
ٍلعمري، وموسى بن عقبة، وعدةوعبيد اهللا ا َِّ َ ُ. 

أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، واحلسن بن عرفة، : وعنه مجاعة منهم
ُّوأبو خيثمة، واحلميدي، وابـن املبـارك  ْ َْ ُ ر بـن أيب شـيبة، ، وأبـو بكـ-ومـات قبلـه-َ

 .وقتيبة، والشافعي
ًكتبت عنه حديثا واحدا: وقال أمحد َّوقال مرة. ً ْابن خثـيم، كان أتقن حديث : َ َ ُ

 .وكان عنده يف كتاب
 .ثقة: وقال ابن معني

 .كثري احلديثثقة : وقال حممد بن سعد
ُشــيخ حملــه الــصدق، ومل يكــن باحلــافظ، يكتــب حديثــه وال : وقــال أبــو حــاتم ِّ ٌ

 .ُحيتج به
 .ليس به بأس، وهو منكر احلديث عن عبيد اهللا بن عمر: وقال النسائي

ُّوقال أبو برش الدواليب  .س بالقويلي: ُّ
: ، وقيـــل٣خيطـــئ، مـــات بمكـــة ســـنة :  وقـــال»الثقـــات«وذكـــره ابـــن حبـــان يف 

 .هـ١٩٤
َّ بن سليم البكاء)١(حييى • َ ْ  .حييى بن مسلم، يأيت: ، ويقالَُ

                                                        
 ).٣١/٣٦٩: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٢١٨ 
َّ بن سلامن بن نضلة اخلزاعي املدين)١(حييى .١٢٢١ َ ُ. 
 .مالك، وسليامن بن بالل: عن

َوعنه ابن صاعد وكان يفخم أمره ِّ َ ُ. 
 .ًال يساوي شيئا: راش يقولِسمعت ابن خ: قدةُوقال ابن ع

ُ بـــن ســـليامن بـــن حييـــى بـــن ســـعيد بـــن مـــسلم بـــن عبيـــد بـــن مـــسلم )٢(حييـــى) ت خ( .١٢٢٢ ُ ْ ُُ َ
ُّ، أبو سعيد الكويف، املقري)٣(اجلعفي  .، سكن مرصُ

ْابن علية، وابن وهب، ووكيع، وحييى بن سليم الطائفي: ، روى عن)٤(شيخ ََّ َُ ُ. 
حلـــسن الرتمـــذي، وســــمويه، واحلـــسن بــــن أمحـــد بــــن ا: وعنـــه مجاعـــة مــــنهم

ُّسفيان، وحممد بن عوف، والذهيل، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وقال ْ  .شيخ: َ
ُّقال النسائي  .ليس بثقة: َّ

 .ربام أغرب:  وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ٢٣٨ أو ٧تويف بمرص سنة : قال ابن يونس

ّ بن سليامن املحاريب)٥(حييى .١٢٢٣ ِ َ ُ ْ َُ. 
ْعن مسعر ب  .حديث يف فضل عثامنِ

                                                        
 ).٨/٤٥٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٨٣: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٣١/٣٦٩: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. احلنفي:  يف األصل)٣(
 .»لهتذيب الكام«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٤(
 ).٨/٤٤٩: (»لسان امليزان«و ) ٢/٣٨٢: (»ميزان االعتدال «)٥(



 ٢١٩ 
 .مل يصح: قال العقييل

ْ بن سليامن القريش)١(حييى .١٢٢٤ َُ. 
 .عن فضيل بن عياض

 .فيه مقال: قال أبو نعيم
 .، شيخ األوزاعي بن سليامن)٢(حييى .١٢٢٥

 .جمهول، مل يرو عنه غريه بعلمي: قال أبو حاتم
 . خليدأيب بن سليامن )٣(حييى .١٢٢٦

 .ينفرد باملعضالت:  قال ابن حبان.عن ابن عمر
 :ومن األوهام

ْ بن سليامن)٤(حييى • َُ. 
َّوعنه هشام بن عامر. َريجُعن ابن ج  . روى له ابن ماجه.َ
َوهو خطأ إنام هو حييى بن سليم الطائفي، تقدم: قال شيخنا ُ. 

ُّ بن أيب سليامن، أبو صالح املدين)١(حييى)س ت د بخ( .١٢٢٧ َُ ِ، قدم البرصةَ َ. 

                                                        
 ).٨/٤٥٠: (»لسان امليزان«و ) ٢/٣٨٣: (»ميزان االعتدال«)١(
: »لــــــسان امليــــــزان«و ) ٤/٣٨٢: (»ميــــــزان االعتــــــدال«و ) ٩/١٥٤: (»اجلــــــرح والتعــــــديل «)٢(

)٨/٤٤٩.( 
 ).دار الكتب.  ط٧/١٨٥: (»لسان امليزان«و ) ٣/١٠٩: (»املجروحني «)٣(
 ).٣١/٣٧٢: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٢٢٠ 
َّزيـد بـن أيب العتـاب، وسـعد بـن إبـراه: عن ، )س ت د بـخ(يم، وسـعيد املقـربيَ

 .وعطاء بن أيب رباح
سعيد بن أيب أيوب، وشعبة، وشعيب بن صفوان، وعبد اهللا بـن رجـاء، : وعنه

 بنــي هاشــم، وأبــو ]ب-٩٦[وابــن أيب ذئــب، ونــافع بــن يزيــد، وأبــو ســعيد مــوىل
 .الوليد الطياليس
 .منكر احلديث: قال البخاري
 .القويمضطرب احلديث، ليس ب: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُولـه غـري مـا ذكـرت، وهـو ممـن يكتـب : )٢(وأورد له ابن عدي أحاديث، ثم قـال ُ

 .حديثه، وإن كان بعضه غري حمفوظ
َّ بن سالم البرصي)٣(حييى .١٢٢٨  .، نزيل مرصَ
ْشعبة، ومسعر، واملسعودي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن هليعة، وعدة: عن ِ. 
 .م، وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكبحر بن نرص: وعنه

 .شيخ برصي: قال أبو حاتم
 .يكتب حديثه مع ضعفه: وقال ابن عدي

                                                                                                                              
 ).٣١/٣٧٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ) ٧/٢٣٠: (»الكامل «)٢(
 ).٨/٤٤٧: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٨٠: (»ميزان االعتدال «)٣(



 ٢٢١ 
 .وكذا ضعفه الدارقطني

َّحييى بن سيار .١٢٢٩ َ)١(. 
 .ال أعرفه: قال أبو حاتم. وعنه بقية. ُعن عيل بن بديمة

إنـه مـات قبــل : ، يقـال بـن سـريين األنـصاري، أبـو عمـرو البـرصي)٢(حييـى)عـس( .١٢٣٠
 . حممد بن سريينأخيه

 .أنس، وعبيدة: عن
ُّ، وحييى بن عتيق البرصي)عس(أخوه حممد: وعنه َْ. 

كــان حييــى بــن : روى عــن هـشام أنــه قــال:  وقــال»الثقــات«ذكـره ابــن حبــان يف 
َّسريين يفضل عىل أخوته حممد وحفصة َ ُ. 

 .َّلينه ابن معني: )٣(»امليزان«قال يف 
ْ بن شبل)٤(حييى) ل( .١٢٣١ ِ. 
َّعباد بن: عن  . كثري، ومقاتل بن سليامنَ

 .وعنه مكي بن إبراهيم
 .ُّ بن شبيب اليامين)١(حييى .١٢٣٢

                                                        
 ).٩/١٥٧: (»اجلرح والتعديل «)١(
 ).٣١/٣٧٣: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).دار الكتب.  ط٧/١٨٩ ()٣(
 ).٣١/٣٧٤: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٢٢٢ 
 .حممد بن عاصم، وسهل بن عيل األهوازي: وعنه. عن الثوري
ِّال جيوز االحتجاج به بحال، يروي عن الثـوري مـا مل يــحدث : قال ابن حبان َ ُ

 .به قط
 .روى أحاديث باطلة: وقال اخلطيب البغدادي

 .يبان بن ش)٢(حييى .١٢٣٣
 .روى عنه عبد السالم

 .ال أعرفه: قال أبو حاتم
ُّ بــن صــالح الوحــاظي، أبــو زكريــا، ويقــال)٣(حييــى) ق ت د م خ( .١٢٣٤ ِ ُّأبــو صــالح الــشامي : ُ َّ

ُّالدمشقي، ويقال  .احلميص: ِّ
ــالل، وعبــد : ، روى عــن)٤(شــيخ بقيــة، وســعيد بــن عبــد العزيــز، وســليامن بــن ب

ـــاد، وابـــن أيب املـــ َوال، والـــدراوردي، وفلـــيح بـــن ســـليامن، الـــرمحن بـــن أيب الزن ُ ِّ َ َّ
 .ومالك، ومجاعة

أمحـد بـن ايب احلـواري، وإسـحاق الكوسـج، وأبـو زرعـة : وعنه مجاعة منهم
َّالدمشقي، وأبو حاتم الرازي، وابن وارة، وحييى بن معني، وقال ُّ  .ثقة: ِّ

 .ًمل يقل فيه أمحد إال خريا: وقال أبو زرعة الدمشقي
                                                                                                                              

 ).٨/٤٥٠: (»لسان امليزان«و ) ٢/٣٨٥: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٩/١٥٨: (»اجلرح والتعديل «)٢(
 ).٣١/٣٧٥: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٤(



 ٢٢٣ 
َّوقال مهنا َ  .)١(مل حيمده: ل أمحدقا: ُ

ِّرأيتـــه يف جنــازة أيب املغـــرية، فجعــل يـــضعفه، قـــال: قــال أيب: وقــال عبـــد اهللا َُ :
لـو تـرك أصـحاب احلـديث عـرشة : ٌوأخربين إنسان من أهل احلديث عنه أنـه قـال

 .أحاديث يعني التي يف الرؤية
هـو حـسن احلـديث، ولكنـه صـاحب رأي، وهـو : وقال أبو عوانة اإلسفراييني

 . حممد بن احلسن إىل مكة، وأمحد بن حنبل مل يكتب عنهعديل
 .صدوق: وقال أبو حاتم

 .وذكره ابن عدي يف مجاعة من ثقات الشام
 .)٢(ثنا عن مالك ثالثة ما وجدناها عند غريه: وقال أمحد بن صالح

ُّوقـال العقــييل ْ  حييــى بــن ثنــا :ثنـا إســحاق الكوســج:بــد اهللا بــن عــيلحــدثني ع: َُ
َا خبيثا داعي دعوة ليس بأهل أن يروى عنه، قال العقييلصالح وكان مرجئ ُ ً وهو : ً
 .محيص جهمي

هو كذا : وحكى غريه عن حيوة بن رشيح أنه كان هنى عن الكتابة عنه ويقول
 .وكذا

 .ليس باحلافظ عندهم: وقال احلاكم أبو أمحد
 .، وكذا وثقه أبو اليامن»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 .ومل حيمده. قال أمحد رأيته: وصواب العبارة كذا، )١(
ًحـــديثا عـــن مالـــك مـــا ] عـــرش[حـــدثنا حييـــى بـــن صـــالح بثالثـــة :  كـــذا، والعبـــارة يف املـــصدر)٢(

 .وجدناها عند غريه



 ٢٢٤ 
 .هـ٢٢٢مات سنة : ٍبخاري وغري واحدقال حممد بن مصفى وال

ْ بن صالح األييل)١(حييى .١٢٣٥ َ. 
ْروى عنه حييى بن بكَري مناكري: قال العقييل  .]أ-٩٧[ُ

َ بن أيب صالح، أبو احلباب)٢(حييى) ت( .١٢٣٦ ُ. 
وعنــه . عــن أبيــه عــن أيب هريــرة عنــه يف كتابــة احلــديث: عــن أيب هريــرة وقيــل

َّاخلليل بن مرة ُ. 
 .ٌل ال أعرفهٌشيخ جمهو: قال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بـن صـبيح اخلراســاين النيـسابوري، أبـو عبـد الــرمحن، ويقـال)٣(حييـى) د( .١٢٣٧ ََّ ُّ ُ أبـو بكــر : ِ

 .، وهو جد سليامن بن حرب ألمهاملقرئ
َّمحيــد بــن هــالل، وعبيـــد اهللا بــن أيب يزيــد، وعــامر بــن أيب عـــامر، : روى عــن َ

 .بن سعيد األنصاريوعمرو بن دينار، وقتادة، وحييى 
إبراهيم بن طهامن، وسـعيد بـن أيب عروبـة، وابـن عيينـة ، وابـن جـريج، : وعنه

 .وحييى القطان
 .ثقة: قال أبو داود

                                                        
 ).٨/٤٥١: (»لسان امليزان«و ) ٢/٣٨٦: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٣١/٣٨١: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/٣٨٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٢٢٥ 
 .ال بأس به: وقال أبو حاتم

 . وكذا وثقه احلاكم النيسابوري.»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بــــن الــــرضيس بــــن يــــسار الــــبجيل، مــــواله)١(حييــــى) ت م( .١٢٣٨ ََ َ َ ْ ــــرازيُّ ، ُّم، أبــــو زكريــــا ال

 .قاضيها، رأى حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل
ـــراهيم بـــن طهـــامن، وإرسائيـــل، ومحـــاد بـــن ســـلمة، والثـــوري، : وروى عـــن ْإب َ

 .َّورشيك، وابن جريج، وعكرمة بن عامر
وهـو أكـرب -إسـحاق بـن راهويـه، وجريـر بـن عبـد احلميـد : وعنه مجاعـة مـنهم

: وحييى بن أكثم القـايض، وحييـى بـن معـني، وقـال، وعثامن بن أيب شيبة، -منه
ًكان كيسا ثقة ِّ َ. 

َّهو من حفاظ الناس لوال أنه خلط يف حديثني: وقال وكيع َ َّ ُ. 
كــان صــحيح الكتــاب، جيــد األخــذ، : وقـال عبــد الــرمحن بــن بــشري بــن سـلامن

ْوكان هبز بن أسد يثني عليه َ. 
 .ديثتعلمت منه احل: وقال أبو زرعة عن إبراهيم بن موسى

ْ بن أيب طالب جعفر بن الزبرقان)٢(حييى .١٢٣٩ ِّ، حمدث مشهورِّ َ. 
 .يروي عن يزيد بن هارون وطبقته

َك، وأبو البخرتيَّامَّأبو عمرو بن الس: وعنه ْ َ. 
َّخط أبو داود عىل حديثه: قال أبو عبيد اآلجري َ. 

                                                        
 ).٣١/٣٨٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٤٥٢: (»لسان امليزان«و ) ٢/٣٨٦: (»ميزان االعتدال«)٢(



 ٢٢٦ 
 .أشهد أنه كان يكذب يف كالمه: وقال موسى بن هارون احلافظ

 .سنة٩٥هـ عن٢٧٥تويف سنة .  كان ثقة:وقال الدارقطني
ُّ بن طلحة بن عبيد اهللا القريش التيمي املدين)١(حييى) ق يس( .١٢٤٠ ُّ ََ ََّ ُّ ُ ُ ْ َ. 
ِّأبيـــه، وعمـــر بـــن اخلطـــاب، والـــصحيح عـــن أمـــه ســـعدى عنـــه، وعـــن أيب : عـــن
 .هريرة
 .مريُابناه بالل وطلحة، والشعبي، وعبد امللك بن ع: وعنه

 .تابعي ثقة: قال العجيل
 .ثقة ثبت:  يعقوب بن شيبةوقال

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بن طلحة بن أيب كثري الريبوعي، أبو زكريا الكويف)٢(حييى) ت( .١٢٤١ ُ ُّ َْ. 

اش، َّشيم، وأيب بكر بن عيُيك، وهَحفص بن غياث، ورش: ، روى عن)٣(شيخ
 .وأيب معاوية، وعدة
َّغاين، والـرسابن أيب الدنيا، وحممد بن إسحاق الصا: وعنه مجاعة منهم اج، َّ

 .واهليثم بن خلف
 .ليس بيشء: قال النسائي

                                                        
 ).٣١/٣٨٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٣٨٨: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٣(



 ٢٢٧ 
ْكان يغرب عن أيب نعيم، وغريه:  وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف  َ ُ. 

 :ومن األوهام
َّ بن عباد بن محزة)١(حييى) بخ( • َ. 

وعنه هشام بن عروة، قالـه أبـو معاويـة عنـه، . عن عائشة يف تكنيها بأم عبد اهللا
َّهشام عن عباد بن محزة عن عائشة،عن : وقال وهيب  .وهو الصواب َ

ـــخ( .١٢٤٢ ُ بـــن عبـــاد بـــن شـــيبان بـــن مالـــك األنـــصاري الـــسلمي، أبـــو هبـــرية )٢(حييـــى) ٤ م ب ُّ َّ ََ َّ َ
ُّالكويف  .َّبنت خباب بن األرت: ُّ، وأمه بنت الرباء بن عازب، وقيلُ
ِّأبيـــه، وجـــده ولــه صـــحبة، وأنـــس، وجــابر، وخبـــاب، وأيب هريـــرة، : روى عــن

 .ل عنهام، وأم الدرداء وغريهممرس
ِإســامعيل الــسدي، وســليامن التيمــي، وجمالــد، ومــ: وعنــه ُّ سعر، ومنــصور بــن ُّ

 .عتمر، وآخرونُامل
 .ثقة: قال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .أعجب أهل الكوفة إىل أربعة، فذكره منهم: وقال جماهد

َّ بن عباد )٣(حييى) ٤ ر( .١٢٤٣ َن الزبري القريش األسدي املدينبن عبد اهللا ب] ب-٩٧[َ َُّ َ َ ُ. 

                                                        
 ).٣١/٣٨٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٣٩٠(: »هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/٣٩٣: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٢٢٨ 
 .)١(، وجده، وعمه محزة، وابن عم أبيه عبد اهللا بن عروة)ق ت د ر(أبيه: عن
ْحفص بن عمر بـن ثابـت، وعبـد اهللا بـن أيب بكـر بـن حـزم، وحممـد بـن : وعنه َ

إسحاق، وموسى بن عقبة، وابن عـم أبيـه هـشام بـن عـروة، ويزيـد بـن عبـد اهللا بـن 
 .اهلاد

 .ثقة: بن معني والنسائي والدارقطنيقال ا
 . سنة٣٦ًمات قديام وهو ابن : وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َّ بن عباد)٢(حييى .١٢٤٤  .ُ بن عبيد اهللا العمري)٣(َ

 .عن القاسم بن حممد
 .ال أعرفه: قال أبو حاتم

َّ بن عباد بن هانئ)٤(حييى .١٢٤٥ َ. 
 .يجَرُعن ابن ج

ْقال العقييل ذبُّلُدَيحديثه : َُ  .ِ عىل الكَ
ُّ بن عباد الضبعي، أبو عباد البرصي)١(حييى) س ت م خ( .١٢٤٦ َ َّ َ َ َّ َْ ُّ  .، نزيل بغدادُّ

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر. بن عمرو:  يف األصل)١(
 ).٩/١٧٣: (»اجلرح والتعديل «)٢(
 .عبادة:  كذا ويف املصدر)٣(
 ).٨/٤٥٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٨٧: (»ميزان االعتدال «)٤(



 ٢٢٩ 
، ورشيك، وشعبة، وفليح، ومالك، )٢(إبراهيم بن سعد، واحلامدين: روى عن

 .ومعتمر بن سليامن
أبــو ثـور، وأمحــد بــن حنبـل، وخليفــة، وحممـد بــن ســعد، : وعنـه مجاعــة مـنهم

 .ربوحممد بن ح
ـــس أســـباط، كـــيس)٣(]أول: [قـــال أمحـــد ـــذاكر احلـــديث،  )٤( مـــا رأيتـــه يف جمل ي

 .وكتبت عنه، وما أعلم له حجة
ًمل يكن بذاك، قد سمع وكان صدوقا، وقد أتيناه فأخرج إلينـا : وقال ابن معني

 .ًكتابا فإذا هو ال حيسن يقرأه فانرصفنا عنه
ِّليس ممن أحدث عنه، وبشار : وقال ابن املديني َ  .اخلفاف أمثل منهُ
 .ليس به بأس: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّوقـــال زكريـــا الـــساجي ٌبـــرصي نـــزل بغـــداد، ضـــعيف، حـــدث عنـــه أهلهـــا، ومل : َّ ٌّ

 .ندار وال حممد بن املثنىُحيدث عنه أصحابنا بالبرصة ال ب
ِّتــرك أهــل البــرصة الروايــة عنــه ال يوجــب رد حديثــه،: قــال اخلطيــب ِْ ُ  وحــسبك َ

                                                                                                                              
 ).٣١/٣٩٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 غري محاد بن زيد، فذكر محاد بن سلمة من زيادات احلـافظ »املهتذيب الك« مل يذكر يف )٢(

 .»هتذيب الكامل«ابن كثري عىل 
 . زيادة من املصدر)٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. جملس:  يف األصل)٤(



 ٢٣٠ 
روايـة أمحــد وأيب ثــور عنــه، ومـع هــذا فقــد احــتج بـه البخــاري ومــسلم، وأحاديثــه 

 .ًمستقيمة ال نعلمه روى منكرا
ُّبغدادي حيتج به: قال الدارقطني َ ُ. 

 :وهلم
ُّ بن عباد السعدي)١(حييى .١٢٤٧ ْ َّ ََّ. 

فــرض رســول اهللا صــىل اهللا عليــه «: عــن ابــن جــريج عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس
 .ال أعرفه، وأنكر حديثه هذا:  وقال أبو داود»وسلم صدقة الفطر
ًذكر متييزا. ضعيف: وقال الدارقطني ُِ. 

َحييـــى بـــن عـــامرة وقيـــل:  بـــن عبـــاد، وقيـــل)٢(حييـــى) ت( • َّعبـــاد،: ُ  يف ترمجـــة حييـــى بـــن َ
 .عامرة

ْ بن عبد اهللا بن األدرع)٣(حييى) عس( .١٢٤٨ َ. 
 .وعنه جعفر بن ربيعة. عن أيب الطفيل

ُّ بن بحري بن ريسان املـرادي الـيامين بن عبد اهللا)٤(حييى) د( .١٢٤٩ َ ْ ََ ُ ِ ، وهـو ابـن أيب وائـل َ
 .َالقاص

ْعن فروة بن مسيك، وقيل َ  .وعنه معمر بن راشد. عن رجل عنه: ُ
                                                        

 ).٣١/٣٩٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٣٩٩: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/٤٠٠: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٣١/٤٠٠: (»املهتذيب الك« )٤(



 ٢٣١ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ُّ بــن عبــد اهللا بــن بكــري القــريش املخزومــي، أبــو زكريــا املــرصي)١(حييــى) ق م خ( .١٢٥٠ ُْ ِ ُّ َ ُّْ ُ َ ،
َلون موىل عمرة بنت حنني موالة بني خمزوميقو: قال ابن يونس ُ ْ َ. 

ة بن ربيعة، وابن هليعة، وابن وهب، بكر بن مرض، وضمر: ، روى عن)٢(شيخ
ُّوالدراوردي، والليث، ومالك، ويعقوب بن عبد الرمحن القاري، ومجاعة َ َّ. 

حيم، وأبـو ُابنه عبد امللك، وبقي بن خملد، وحرملة، ود: وعنه مجاعة منهم
ُو عبيــد القاســم بــن ســالم، ومــات قبلــه، وحممــد بــن عبــد اهللا بــن ن وأبــ،زرعــة َّ مــري، َ
 .تج بهُكتب حديثه وال حيُي: هيل، وحييى بن معني، وأبو حاتم وقالُّوالذ

َّوقال مرة. ضعيف: وقال النسائي  .ليس بثقة: َ
 .هـ٢٣١مات سنة :  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .هـ١٥٤مولده سنة : قال ابن يونس
َّاملجـرب التيمـي البكـري، :  بـن عبـد اهللا بـن احلـارث اجلـابر، ويقـال)٣(حييى)ق ت د( .١٢٥١ ِّ َ ُ

ْ إمام مسجد بني تيم اهللا،ُّأبو احلارث الكويف ِّ كان جيرب األعضاء،َ َ ُ. 
ســـامل بــــن أيب اجلعـــد، وعبــــد الـــوارث مــــوىل أنـــس، وأيب ماجــــدة : روى عـــن

َاحلنفي، وأم معبد، وعدة َ. 
إرسائيــل، وجريــر بــن عبــد احلميــد، وحفــص بــن : ]أ-٩٨[وعنــه مجاعــة مــنهم

                                                        
 ).٣١/٤٠١: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(
 ).٣١/٤٠٤: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٢٣٢ 
 .غياث، والثوري، وابن عيينة، وشعبة، وحممد بن إسحاق بن يسار، وأبو عوانة

 .ليس به بأس: قال أمحد
َّوقال مرة. ضعيف: وقال ابن معني  .ليس بيشء: َ

 .معروف: وقال عيل بن املديني
 .غري حممود، وأبو ماجد غري معروف: وقال اجلوزجاين

ْ بــن عبــد اهللا بــن زيــاد بــن شــداد الــسلمي، أبــو ســهل، ويقــال)١(حييــى) خ( .١٢٥٢ َ ُّ َُّ َّ ــث : َ أبــو اللي
ُّالبلخي املعروف بخاقان، يقال: ُّاملروزي، ويقال ْ  .إنه بلخي سكن مرو: َ

حفـــص بـــن غيـــاث، وابـــن املبـــارك، ونـــوح بـــن أيب مـــريم، : روى عـــن، )٢(شـــيخ
 .ووكيع، والوليد بن مسلم

 .البخاري، وآخرون: وعنه
 .هو بلخي معروف من أصحاب ابن املبارك: قال عبد اهللا بن عثامن

 يكنــى أبــا ســهل، أتــى عــن )٤(حييــى بــن عبــد اهللا خاقــاين: )٣(»امليــزان«وقــال يف 
َّال هــم إال هــم الــدين،وال وجــع كوجــع «: ًمالــك عــن نــافع عــن ابــن عمــر مرفوعــا ََّ َ

 .حييى جمهول: قال اخلطيب.  هذا موضوع عىل مالك»العني

                                                        
 ).٣١/٤٠٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(
 ).دار الكتب.  ط٧/١٩٤ ()٣(
 .خاقان:  كذا، وصوابه)٤(



 ٢٣٣ 
ُّ بــن عبــد اهللا بــن ســامل بــن عبــد اهللا بــن عمــر بــن اخلطــاب القــريش )١(حييــى) س د م( .١٢٥٣ َ ُ

ُّالعدوي، أبو عبد اهللا املدين ََ. 
عبيد اهللا بن عمر، وعامرة بن غزية، وموسى بـن عقبـة، وهـشام بـن : روى عن
 .عروة، وعدة
 .ابن وهب، والليث، ومكي بن إبراهيم، وآخرون: وعنه

 .يثمستقيم احلد: قال النسائي
 .ربام أغرب:  وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .هـ١٥٣تويف بمرص سنة : قال ابن يونس
ُّ بن عبد اهللا بن الضحاك بن بابلت البابلتي، مـوىل بنـي أميـة، أبـو )٢(حييى) يس خت( .١٢٥٤ ِّ ُّ َُ َ َ َ ّ َّ

َّسعيد احلراين  .ُّ، أصله من الري، وهو ابن امرأة األوزاعيَ
 .ت من طخارستان من امللوك الكبارُكانت بابل: قال حممد بن سعد
مـن موضـع :  قـال؟من أيـن أنـت: ان فقيل لهَّهو رازي قدم حر: وقال أبو حاتم

 .تيُت فغلب عليه البابلُيقال له بابل
َّت قرية بني حران والرُبابل: وقال احلاكم أبو أمحد  .ةَّقَّ

زوج أمــــه أيب عمــــرو األوزاعــــي، ومالــــك بــــن أنــــس، وأيب جعفــــر : روى عــــن
 .ازيالر

                                                        
 ).٣١/٤٠٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٤٠٩: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٢٣٤ 
اجلوزجاين، وسمويه، وربيبه أبو شعيب احلراين، وفهـد : وعنه مجاعة منهم

ُّبن سليامن، وأبو أمية الطرسويس ِ ُ َ َّ. 
 .أما السامع فال يدفع: قال البخاري، قال أمحد

.  ال:كتبـت عنـه؟ فقلـت: )١(سمعت النفييل حيمل عليه، وقال: وقال أبو حاتم
َّ، وإنام قدمت حران وقد كان تويفوأومهته أين مل أكتب عنه من أجل ضعفه َ. 

ِّال أحــدث عنــه، وقــرأ علينــا : ســألت أبــا زرعــة عنــه فقــال: وقــال ابــن أيب حــاتم َ ُ
 .)٢(حديثه

ُيــأيت عـــن الثقـــات بأشــياء معـــضالت هيـــم فيهــا، فهـــو ســـاقط : وقــال ابـــن حبـــان َِ ِّ
 .االحتجاج فيام انفرد به
 وله عن ، ما ينفرد بهله عن األوزاعي أحاديث صاحلة، وفيها: وقال ابن عدي

ِّغريه من املشهورين واملجهولني، وأثر الضعف عىل حديثه بني َ. 
وهذا يدل : هـ، قال١٦٦لقيت األوزاعي سنة : وحكَى ابن عساكر عنه أنه قال

مــات [مل يــسمع عنــه ألن األوزاعــي : ًعــىل أنــه مل يــسمع منــه شــيئا، قــال ابــن معــني
 .هـ١٥٧ )٣(]سنة

 .ـ عن سبعني سنةه٢١٨تويف البابلتي سنة 

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر. فقال:  يف األصل)١(
 .ومل يقرأ علينا حديثه:  كذا، وهو خطأ صوابه)٢(
 . زيادة من املصدر يظهر أهنا سقطت من األصل)٣(



 ٢٣٥ 
 بـن زرارة األنـصاري، )٢( بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أسعد بن سـعد)١(حييى) د م( .١٢٥٥

 .َّالنجاري املدين
ــت : عــن ــت، وعــامرة بــن عمــرو بــن حــزم، وأيب هريــرة، وســودة بن ُزيــد بــن ثاب

ُّزمعة، وأم هشام بنت حارثة بن النعامن ِّ ْ َ. 
 إبــراهيم بــن عبــد الــرمحن بــن إبــراهيم بــن ســعد بــن زرارة، وصــالح بــن: وعنــه

ُّعوف، وعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، وحييى بن سعيد األنصاري َ ْْ َ. 
 الراوي عن أيب هريرة غري الراوي عن )٣(]البخاري[جعل : قال ابن أيب حاتم
 .»الثقات«، وذكره ابن حبان يف ]ب-٩٨[أم هشام ومها واحد

ْ بن عبد اهللا بن أيب مليكة ال)٤(حييى)ق قد( .١٢٥٦ ُّقريش التيمي املكيَُ ُّ َِّ َ َّ ُّ ِ ُ. 
 .حييى بن عثامن التيمي موىل أيب بكر: وعنه. أبيه: عن

ُيعتــرب بحديثــه إذا روى عنــه غــري حييــى :  وقــال.»الثقــات«ذكــره ابــن حبــان يف 
َّهـ، وقد ذكر حييى بن عثامن هذا يف ثقاته، وأرخ وفاته سنة ١٧٣هذا، تويف سنة 
 .ثامنني ومائة

ْهللا بن كليب بن عبد ا)٥(حييى .١٢٥٧ َ ُ. 
َعن أمحد بن يوسف احلذاقي ًأدركت مهام بن منبه شيخا : ، عن عبد الرزاق قالُ

                                                        
 ).٣١/٤١٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 .سعد] أو[بن أسعد : ًبناء عىل ما يف املصادر فالصواب كذا، و)٢(
 . زيادة من املصدر)٣(
 . زيادة من املصدر يظهر أهنا سقطت من األصل)٤(
 ).٣١/٤١٥: (»هتذيب الكامل« )٥(



 ٢٣٦ 
ًزر غبــا «: ًكبــريا فحــدثني عــن أيب هريــرة أن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم قــال

 .»ًتزدد حبا
 . فاهللا أعلم، لعله من وضع حييى بن كليب هذا:)١(»امليزان«قال يف 

َّ، املعــروف جــده باملــك الــدار ِ بــن مالــك بــن عيــاض بــن عبــد اهللا)٢(حييــى) س( .١٢٥٨ ُّ َ
 .موىل عمر بن اخلطاب

سعيد بن عبد اهللا بن أيب :  وعنه.يه، وخبيب بن عبد اهللا بن الزبريأب: روى عن
ْهالل، وحممد بن عجالن َ. 

 .شيخ: قال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ْ بن عبد اهللا بن حممد بن صـيفي،)٣(حييى) ع( .١٢٥٩ حييـى بـن حممـد بـن عبـد اهللا :  ويقـالَ
ُّحييـــى بـــن عبـــد اهللا بـــن صـــيفي القـــريش املخزومـــي مـــوالهم : بـــن صـــيفي، ويقـــال َُّ ُ

 .موىل عثامن بن عفان: ُّاملكي، ويقال
رمـة بـن عبـد الـرمحن: روى عن ِسعيد بن جبـري، وعتـاب بـن حنـني، وعكْ َ ُ َّ  م خ(َ

َوأيب سلمة بن سفيان، وأيب معبد، )ق س  .)ع(ن عباسموىل اب )٤(َ
خ م س (إســامعيل بــن أميــة، وزكريــا بــن إســحاق املكــي، وابــن جــريج: وعنــه

                                                        
 ).٨/٤٥٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٩١: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٣١/٤١٥: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/٤١٦: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. سعيد:  يف األصل)٤(



 ٢٣٧ 
 .)ق

 .ثقة: ُّقال ابن معني والنسائي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُ بــن عبــد اهللا بــن يزيــد بــن عبــد اهللا بــن أنــيس األنــصاري األنيــيس، أبــو )١(حييــى) صــد( .١٢٦٠ َ ُ
ُّزكريا املدين َ َ. 

 بـــن جـــابر بـــن عبــد اهللا، وعيـــسى بـــن ســـربة، عــن طلحـــة بـــن خـــراش، وعبــد اهللا
 .وحممد بن جابر بن عبد اهللا

َّأمحـــد بـــن حنبـــل، وحممـــد بـــن عيـــسى بـــن الطبـــاع، وحييـــى بـــن معـــني، : وعنــه َّ
 .وآخرون

 .كتبنا عنه، ومل يكن به بأس، وأثنى عليه: قال أمحد بن حنبل
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ْ بن عبد اهللا الكندي، أبو )٢(حييى •  .حجية األجلحِ
 .الشعبي، ويزيد بن األصم، وأيب الزبري، وغريهم: عن
 .حفص بن غياث، وابن املبارك، والثوري: وعنه

. منـه يشء[يف نفـيس : سـمعت حييـى بـن سـعيد يقـول: قال عيل بـن املـديني
 .َّصالح، وقدمه عىل جمالد وحجاج بن أرطأة وابن أيب ليىل:  ابن معني)٣(]وقال

                                                        
 ).٣١/٤١٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٢/٢٧٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .وما أضفناه فمن املصدر... يف نفيس من ابن معني:  العبارة يف األصل)٣(



 ٢٣٨ 
 مــضطرب احلــديث، يكتــب ، كــان كثــري اخلطــأ،س بقــويلــي: وقــال أبــو حــاتم
 .حديثه وال حيتج به
 .ليس بقوي: وقال أبو زرعة

 .وقد ذكره شيخنا يف التهذيب فيمن اسمه أجلح، وقد تقدم
 :ومن األوهام

 . بن عبد اهللا، موىل أيب بكر)١(حييى •
وعنـــه مالـــك بـــن . ُعـــن حييـــى بـــن عبـــد اهللا بـــن أيب مليكـــة عـــن أبيـــه عـــن عائـــشة

 .روى له ابن ماجه. عيلإسام
 .حييى بن عثامن كام سيأيت: الصواب

ــــن )٢(حييــــى .١٢٦١ ــــد[ ب ــــد الــــرمحن  )٣(]عبــــد احلمي ــــن عب ــــن ميمــــون ب ــــرمحن ب ــــن عبــــد ال  ب
ُّاحلــــامين، أبــــو زكريــــا الكــــويف ُ ُّ َّ عبــــد الــــرمحن بــــن :  وقيــــل،ُّ، وجــــده ميمــــونِ

ْميمون، يلقب بش َ َُّ  .َمنيَ
يينــــة، ُاش، وابــــن عَّن عيــــأبيــــه، وإبــــراهيم بــــن ســــعد، وإســــامعيل بــــ: روى عــــن

 .يك، والدراوردي، ومجاعةَورش
ُّأبــو بكــر بـــن أيب الــدنيا، وأبــو القاســم البغــوي، ومطـــني، : وعنــه مجاعــة مــنهم

 .وموسى بن هارون، وأبو حاتم
                                                        

 ).٣١/٤١٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٤١٩: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .در ليست يف األصل زيادة من املص)٣(



 ٢٣٩ 
َّسئل عنه اإلمام أمحد فكأنه مل يرضه، وكذبه يف حديث سمع من أمحد ِ  يف )١(ُ

 .اإلبراد يف الصالة
أيب حديثــه مـن أجــل احلــديث الــذي ادعـى أنــه ســمعه منــه تــرك : وقـال عبــد اهللا
 .ما حدثته به وال سمعه مني وال سألني عن يشء:  قال أيب)٢(عىل باب هشيم
َّوقـد زعـم أنـه سـمع مـن قـريش بـن حيـان وقـد مـات قبـل مقدمـه : وقال عبـد اهللا َ َ ُ

 .]أ-٩٩[البرصة فإنام سمعه من وكيع عنه، وكان حيدث به عنه نفسه
ًمحــل عليـــه أبــو عبـــد اهللا محــال شـــديدا يف أمــر احلـــديث، قـــال: وقــال األثـــرم ً: 

 .سبحان اهللا الذي يسرت من يشاء: ورأيته شديد الغيظ عليه، وقال
َّوقـال مـرة. كـان أمحـد وعـيل يـتكلامن فيـه: وقال البخاري رمـاه أمحـد وابـن : َ

 .مريُن
َقال ابن نمري: قال لنا عبدان: وقال ابن عدي : يـل لعبـدانَّاحلامين كذاب، فق: ُ

 .سمعته من ابن نمري؟ قال مل أسمعه منه
ْسألت حممد بن عبد اهللا بن نمـري عـن حييـى احلـامين فقـال: وقال مطني َ هـو : ُ

ِّثقة، هو أكرب من هؤالء كلهم، فأكتب عنه ُ. 
 .أنه كان يرسق احلديث )٣(سقط حديثه، فقيل له، فذكر: َّامرَوقال ابن ع

 .ذهب حديثه كأمس الذاهب: قولُسمعت الذهيل ي: وقال ابن خزيمة
                                                        

 .وكذبه يف حديث ادعى سامعه منه: -ًمثال– كذا، واألصوب أن تكون العبارة )١(
 . كذا، وأمجعت طرق القصة عىل أنه إنام ادعى سامعه من أمحد عىل باب ابن علية)٢(
 .وما أثبتناه من املصدر. مل يذكر:  يف األصل)٣(



 ٢٤٠ 
ُّوقال اجلوزجاين ْ ِساقط متلون، ترك حديثه فال ينبعث: ُ ُ َِّ ُ. 

 .كنا إذا قعدنا إليه تبني لنا منه باليا: وقال حممد بن عبد الرحيم
 قـال . مـات معاويـة عـىل غـري ملـة اإلسـالم:سـمعته يقـول: وقال زياد بن أيوب

 .كذب عدو اهللا: زياد
ذاكرتــه بأحاديــث عــن ســليامن بــن : ن عبــد الــرمحن الـدارميبــ )١(وقـال عبــد اهللا

ــالل فاســتغرهبا وجعــل يقــول ، فلــام مل أســمع هبــا، ثــم ســافرت وأودعتــه كتبــي: ب
ـ ت وقـد أدخـل تلـك األحاديـث التـي اسـتغرهبا يف ُجئت وجدت اخلـواتيم قـد فكَّ

ـــت ســـمعت مـــن : ال أدري، فقلـــت: فـــام بـــال هـــذه؟ فقـــال: َّمـــصنفاته فقلـــت لـــه أن
نعــم وذكــر أنـه رسق عــن غــري ســليامن بــن بــالل أحاديــث : بــن بــالل؟ قــالسـليامن 

 .وكنت سمعت مسنده قبل ذلك وليس فيه يشء منها: أدخلها يف مسنده، قال
ُّوقال النسائي َّوقال مرة. ضعيف: َّ  .غري ثقة: َ

ًكان ابن احلامين شيخا فيه غفلة مل يكن : وقال عثامن الدارمي عن ابن معني
 .سه كام يفعل أصحاب احلديثيقدر أن يصون نف

 . حييى بن عبد احلميد احلامين ثقة:)٢(]وقال[
مالــه، وكــان : فأمجــل القــول فيــه، وقــال: ســألت ابــن معــني عنــه: قــال أبــو حــاتم

ًأربعــة آالف رسدا، وهكــذا روى عبــاس وعبــد اخلــالق بــن منــصور  )٣(بــسندهيــرسد 

                                                        
 .صدرخطأ، والتصحيح من امل. عبد الصمد:  يف األصل)١(
 . كلمة مل تظهر يل يف األصل، استبدلتها بام بني املعقوفتني)٢(
 . مسنده: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة )٣(



 ٢٤١ 
 .والبغوي ومطني وغري واحد عن ابن معني أنه وثقه

ٍمل أر مــن املحــدثني مــن حيفــظ ويــأيت باحلــديث عــىل لفــظ : بــو حــاتموقــال أ ِّ
ِّواحد ال يغريه سوى قبيصة وأيب نعـيم يف حـديث الثـوري، وحييـى احلـامين يف 

 .يث رشيك، وعيل بن اجلعد يف حديثهحد
 »املـــسند«إنـــه أول مـــن صـــنف : لـــه مـــسند صـــالح، ويقـــال:  وقـــال ابـــن عـــدي

ومل أر يف : أسـد بـن موسـى وهـو قـبلهام، قـالَّبالكوفة، وبالبرصة مسدد، وبمرص 
 .مسنده وال أحاديثه مناكري، وأرجو أنه ال بأس به

هـ بسامراء، وهو أول من ٢٢٨مات يف رمضان سنة : قال البغوي وغري واحد
ِّمات هبا من املحدثني، وقيل َ  .هـ وهو خطأ٢٢٥سنة : ُ

ــ ك بــن قــال مــسلم عقيــب حــديث ســليامن بــن بــالل عــن ربيعــة، عــن عبــد املل
ُسعيد بن سويد عن أيب محيد أو أيب أسيد فيام يقوله من دخل املسجد، سمعت  ْ َ ُ

وبلغني أن :  قال)١(كتبت هذا احلديث من سليامن بن بالل: حييى بن حييى يقول
َّحييى احلامين قال  .وأبو أسيد: ِ

ُّبـــن عبـــد الـــرمحن بـــن حاطــب بـــن أيب بلتعـــة اللخمـــي، أبـــو حممـــد،  )٢(حييــى) ٤ م( .١٢٦٢ ْ َّ ْ َ ِ
ُّأبو بكر املدين، حليف بني أسد بن عبد العزي، ويقال: يقالو َ ِإنه من مذحج: َ ْ َ. 

أبيه، وأسـامة بـن زيـد، وحـسان بـن ثابـت، وابـن الـزبري، وابـن عمـر، : روى عن
 .وأيب سعيد، وعائشة

                                                        
 .سليامن بن بالل] كتاب[من :  كذا، والعبارة يف املصدر)١(
 ).٣١/٤٣٥ : (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٢٤٢ 
كــري بــن عبــد اهللا بـن األشــج، وزيــد بــن أســلم، ُأســامة بــن زيــد الليثـي، وب: وعنـه

، وهــــشام بــــن عــــروة، وحييــــى بــــن ســــعيد -أقرانــــهوهــــو مــــن -وعــــروة بــــن الــــزبري 
 .األنصاري، وآخرون

 .يف التابعني املحدثني من أهل املدينة] ب-٩٩[ذكره ابن معني 
ُّوقال العجيل ْ  .تابعي، ثقة: ِ

 . احلديثثقة كثري: وقال حممد بن سعد
ُيروي عنه الناس، جليل رفيع القدر: وقال ابن خراش ٌ. 

ُّوقال النسائي والدارقطني  . ثقة:َّ
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 . سنة٧٢ عن ١٠٤مات سنة : قال الفالس وغري واحد
ُّ بن عبد الرمحن بن مالك بن احلارث األرحبي الكويف)١(حييى) ق س ت( .١٢٦٣ ُّ َْ َ. 

إبــراهيم بــن يوســف، وعبيــدة بــن األســود، ويــونس بــن أيب يعفــور، : روى عــن
َّوعدة ِ. 
ن األبـيل، وحممـد بـن عمـر بـن َّإسحاق بـن منـصور، وحممـد بـن الـس: وعنه كَ

َّهياج اهلمداين، وأبو كريب َ. 
ْقــال حممــد بــن عبــد اهللا بــن نمــري َ ال بــأس بــه، مل يكــن صــاحب حــديث، وهــو : ُ

 .أصلح من عبيدة بن األسود

                                                        
 ).٣١/٤٣٨: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٢٤٣ 
ْشيخ، ال أرى يف حديثه إنكارا، يروي عـن عبيـدة بـن األسـود : وقال أبو حاتم َ ُ ً ٌ
 .أحاديث غرائب

 .ح، يعترب بهصال: وقال الدارقطني
 .ربام خالف:  وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َ بن عبد الرمحن بن حممد بن وردان املدين)١(حييى .١٢٦٤ َْ. 

َّ ضعفه زكريا الساجي          َ. 
ُّ بـــن عبـــد الـــرمحن الكنــــاين، ويقـــال)٢(حييـــى) ق( .١٢٦٥ َ ُّالكنـــدي، أبـــو شـــيبة املــــرصي: ِ ْ ِ، 

 . واألول أصح،ُّإنه دمشقي: ويقال
ان بـن أيب جبلـة، وعبيـد اهللا بـن املغـرية، وعمـر بـن عبـد العزيـز، حب: روى عن
 .وغريهم
، والوليـــد بـــن )٣(...أبـــو صـــالح عبـــد اهللا بـــن صـــالح الكاتـــب، وهـــشيم، : وعنـــه

 .َّمسلم، وثقه الطرباين، وابن حبان
ُّ بن عبد الرمحن العرصي البرصي)٤(حييى) بخ( .١٢٦٦ َ ُّ َْ  .، من عبد القيسَ

َّعن شهاب بن محاد َ  . أبو سلمة موسى بن إسامعيل وعنه.ِ
                                                        

 ).٨/٤٥٨: (»ن امليزانلسا«و ) ٤/٣٩٣: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٣١/٤٣٩: (»هتذيب الكامل« )٢(
َوعكــس«: ، يظهــر أن صــواهبا]وعيــسى: [ كلمــة رســمت يف األصــل)٣( َ  وذلــك أن هــشيم قــال »َ

 .عبد الرمحن بن حييى: يف روايته عنه
 ).٣١/٤٤١: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٢٤٤ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 . بن عبد الرمحن، أبو بسطام التميمي)١(حييى .١٢٦٧
 .عن الضحاك بن مزاحم، والزبري بن عدي

بــشري بــن ســليامن، ومــروان بــن معاويــة، وعبــد اهللا بــن نمــري، ويعــىل بــن : وعنــه
 .)٢(عبيد، وحممد بن عبيد

 . بن عبد الرمحن البرصي)٣(حييى .١٢٦٨
 . أبان بن أيب عياشعن

 .مرتوك: قال األزدي
 . بن عبد الرمحن)٤(حييى .١٢٦٩

 .ِّ عن حممود بن خالد الدمشقي      
 . ليس بثقة اهتم بالوضع:»امليزان«قال يف 

ـــز)٥(حييـــى) ي د بـــخ( .١٢٧٠ ـــز األردين)٦( بـــن عبـــد العزي ُّ الـــشامي، أبـــو عبـــد العزي : ، ويقـــالِّ
                                                        

 ).٨/٤٥٨: (»لسان امليزان«، و )٤/٣٩٤: (»ميزان االعتدال «)١(
 .ليس بقوي: ل أبو حاتم قا)٢(
 ).٨/٤٥٨: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٩٣: (»ميزان االعتدال «)٣(
 ).٨/٤٥٩: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٩٤: (»ميزان االعتدال«)٤(
، لكـــن فاتـــت املـــصنف ترمجـــة حييـــى بـــن عبـــد الـــرمحن )٣١/٤٤٣: (»هتـــذيب الكـــامل« )٥(

 ).٣١/٤٤١: (»هتذيب الكامل«. الثقفي
 .العزيز: عبد الرمحن، وكتب فوقها:  كتب يف األصل)٦(



 ٢٤٥ 
َالياممي، ويقال: الدمشقي، ويقال  .انإهنام اثن: َ

إســــامعيل بــــن عبيــــد اهللا بـــن أيب املهــــاجر، وســــعيد بــــن مقــــالص، : روى عـــن
َوعبادة بن نيس، وعبد اهللا بن نعيم، وحييى بن أيب كثري، وكان من علية أصحابه ْ َْ ِ ُ. 

ُّعمـر بــن يـونس الياممــي، وقـال: وعنـه َ ًكـان خــريا فاضـال، والوليــد بـن مــسلم، : َ ً ّ َ
 .وحييى بن محزة
ْأيب عبــد الـرمحن الــشافعي األعمـىهــو والـد : قـال ابــن معـني كيــف :  فقيــل لـه.َ
 .ِّما أعرفه، ما حيدث عنه إال الوليد بن مسلم: حديثه؟ قال

د الـرمحن حييى بن عبد العزيز األردين هـو والـد أيب عبـ: وقال ابن أيب حاتم
 .صاحب الكالم )١(الشافعي األعمى املبتدع

ْعبـــد اهللا بـــن نعـــيم: روى عـــن َ ة، والوليـــد بـــن مـــسلم، حييـــى بـــن محـــز: وعنـــه. ُ
: لــيس بحديثــه بــأس، ثــم قــال بعـــده: ســمعت أيب يقــول ذلــك، وســألته عنــه فقــال

ُّحييى بن عبد العزيز األزدي الياممي عن حييـى بـن أيب كثـري وعنـه الوليـد وعمـر  ْ َ
ْنفـر أهـل زهـد «بن يونس سـمعت أيب يقـول ذلـك، وذكـر أبـو زرعـة الدمـشقي يف  ُ ْ َ َ

 .األردين حييى بن عبد العزيز :»وفضل
ُّ بــن عبــد امللــك بــن محيــد بــن أيب غنيــة اخلزاعــي، أبــو )٢(حييــى)ق س ت مــد م خ( .١٢٧١ َ ُ ُ

ُّزكريا الكويف ُ، أصله من أصبهانُ  . حتولوا عنها حني افتتحها أبو موسى،ُ
أبيه، والثوري، واألعمـش، وعبـد امللـك بـن أيب سـليامن، وهـشام : روى عن

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. املسمع:  يف األصل)١(
 ).٣١/٤٤٦: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٢٤٦ 
 .بن عروة، وعدة

، وأبــو ]أ-١٠٠[نبــل، وإســحاق بــن راهويــهأمحــد بــن ح: وعنــه مجاعــة مــنهم
سعيد األشج، وأبو بكر بن أيب شيبة، وعيل بن املديني، وحممد بن عبد اهللا بن 

 .ثقة: عامر، وحييى بن معني، وقال هو وأمحد بن حنبل والعجيل وأبو داود
ٌرجل صالح: زاد أمحد والعجيل ٌ. 

 .ليس به بأس: وقال النسائي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .هـ١٨٧مات سنة ست أو : قال الواقدي
َموهبن  بن عبيد اهللا بن عبد اهللا )١(حييى) ق ت( .١٢٧٢ ْ ُّالقريش التيمي املدين )٢(بَ ُّ ْ ََ ََّ ِ ُّ ُ. 

َّإســامعيل بــن عيــاش، ورشيــك القــايض، وابــن : وعنــه مجاعــة مــنهم. عــن أبيــه َ
 .املبارك، وعيسى بن يونس، وفضيل بن عياض، وأبو حنيفة، ويعىل بن عبيد

َّسمعت حييى القطان :  عن إسحاق بن راهويهقال حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ َ
سـألت عنـه : وقـال عـيل بـن املـديني. وروى عنـه حييـى بـن سـعيد. هو ثقة: يقول

ُرأيته يصيل صالة ال يقيمها فرتكت حديثه: قال شعبة: حييى فقال َ ُ. 
َّوقال الفالس َكان حييى يـحدث عنه ثم تركه: َ َ ِّ َ  .هو ضعيف احلديث: وقال. ُ
ِّكان ابن عيينة يضعفه: وقال أبو حاتم َُ. 

                                                        
 ).٣١/٤٤٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 .وما أثبتناه من املصدر. عبيد بن وهب:  يف األصل)٢(



 ٢٤٧ 
َّتركه حييى، وضعفه ابن عيينة: وقال البخاري َ. 

يكتـب  )١(]وال[ليس بيشء، : وقال أمحد بن سعيد بن أيب مريم عن ابن معني
 .ًحديثه، سمع منه حييى فوهب صحيفته وما روى عنه شيئا حتى مات

 .ًتركه حييى، وكان أهال لذلك:  يقولسمعت ابن معني:  وقال أبو داود
 .ليس بيشء: وقال عباس عن ابن معني

ًوقال مرة. منكر احلديث، ليس بثقة: وقال أمحد َّ ُأحاديثه مناكري، وال يعرف : َ ُ
 .هو وال أبوه

 .كان غري ثقة يف احلديث: وقال أبو بكر بن أيب شيبة
 .ديث أهل الصدقأبوه ال يعرف، وأحاديثه متقاربة من ح: وقال اجلوزجاين
َضــعيف احلــديث، منكــر احلــديث جــدا، وهنــى عــن الكتابــة : وقــال أبــو حــاتم َ ً

َال يشتغل به: عنه، وقال ْ ُ. 
ُضعيف ال يكتب حديثه: وقال النسائي ٌ. 
 .يروي عن أبيه ماال أصل له، وأبوه ثقة، فسقط االحتجاج به: وقال ابن حبان
 .ضعيف: وقال الدارقطني
 .ا يرويه ماال يتابع عليهيف بعض م: وقال ابن عدي

 .)١( بن عبيد اهللا)٢(حييى) ق( .١٢٧٣
                                                        

 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)١(
 ).٣١/٤٥٣: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٢٤٨ 
عــن عبيــد اهللا بــن مــسلم احلــرضمي عــن معــاذ يف يف الــسقط جيــر أمــه بــرسره، 

 ورواه إرسائيــل . بــن هاشــم، عــن عبيــدة بــن محيــد عنــهرواه ابــن ماجــه عــن عــيل
وخالــد بــن عبيــد اهللا عــن حييــى بــن عبــد اهللا اجلــابر عــن عبيــد اهللا بــن مــسلم، وهــو 

 .أوىل بالصواب
ُّ البهراين الكويف)٣(ُ أبو عمر، بن عبيد)٢(حييى) ق س د م( .١٢٧٤ ُ ُّ ْ َ. 

 .األعمش، وشعبة، وأبو إسحاق وآخرون: وعنه. عن ابن عباس
 .ثقة: قال ابن معني
 .ٌليس به بأس: وقال أبو زرعة
 .صدوق: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َّىل السائب بن أيب السائب بن عبيد املكي، مو)٤(حييى)س د( .١٢٧٥ َّ. 

 .وعنه ابن جريج. عن أبيه
 .ثقة: قال النسائي

 )٥(، وواصـل مـوىلروى عنـه ابـن جـريج: ، وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
                                                                                                                              

 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عبد اهللا:  يف األصل)١(
 ).٣١/٤٥٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .أبو عمرو، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل)٣(
 ).٣١/٤٥٥: (»هتذيب الكامل« )٤(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. بن:  يف األصل)٥(



 ٢٤٩ 
 .أيب عيينة
 . بن عبيد)١(حييى) ت( .١٢٧٦

ْعنه حممد بن سليامن األصبهاينو. عن عطاء َ  . حيتمل أن يكون الذي قبله.ُ
 :ًضاوقد ذكر أبو حاتم أي

 . بن عبيد)٢(حييى .١٢٧٧
 .موسى بن يعقوب الزمعي: وعنه. عن أبان بن عثامن

َّزياد الغساين الشامي )٤(أبو]ب-١٠٠[ بن عبيد )٣(وحييى .١٢٧٨ َ. 
 .ً وكان ينبغي أن يذكرا متييزا.حريز بن عثامن، وصفوان بن عمرو: روى عنه

ُّ بن عتيق الطفاوي البرصي)٥(حييى) س د م خت( .١٢٧٩ َ ُّ َْ َ ُّ. 
ِّلبرصي، وجماهد، وحممداحلسن ا: عن  .، وحييى بن سريين)س د م عخ(َْ
ُّإســامعيل بــن عليــة، وحــصن بــن أيب بكــر البــاهيل، واحلكــم بــن ســنان : وعنــه َّ َ ُ

َّالباهيل، ومحاد بن زيد، ومحاد بن سلمة، وعبد العزيز بن املختـار، ومهـام بـن  ََ َ
 .حييى

 .قةث: قال أمحد وابن معني وحممد بن سعد وأبو حاتم والنسائي
                                                        

 ).٣١/٤٥٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٩/١٧٢: (»اجلرح والتعديل «)٢(
 ).٩/١٧٢: (»اجلرح والتعديل« )٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. أبا:  يف األصل)٤(
 ).٣١/٤٥٦: (»هتذيب الكامل« )٥(



 ٢٥٠ 
وحكى عثامن بن سعيد عن ابن معني أنه قدمه يف ابن سريين عـىل هـشام بـن 

 .حسان
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َّلقد هدين موت حييى بن عتيق: وقال محاد بن زيد عن أيوب َ. 
ُ بــن عــثامن بــن ســعيد بــن كثــري بــن دينــار القــريش، أبــو ســليامن، )١(حييــى) ق س د( .١٢٨٠ َُّ ُ َ ُ

َّميص الرجل الصالحِأبو زكريا احل: ويقال ُ َّ ، أخـو عمـرو بـن عـثامن مـوىل بنـي ُّْ
 .أمية

أبيه، وبقية، وأيب املغرية، وعمر بن عبد الواحد، وحممـد : ، روى عن)٢(شيخ
ْبن محري، ووكيع، والوليد بن مسلم ِ. 

ْحرب الكرماين، وأبو عروبة احلراين، وعبدان، وأبو برش : وعنه مجاعة منهم َ ُّ
ُّالدواليب، وحممد  ْبن عوف، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيانُّ َ. 

َنعم الشيخ هو: قال أمحد ْ ِ. 
ِّرأيت أمحد جيله ويقدمه يف الصالة: وقال حممد بن عوف َ ُ ّ ِ ُ. 
 .ووثقه حممد بن عوف

ًكان رجال صدوقا: وقال أبو حاتم ً. 
َّوقال مرة. ثقة: وقال النسائي  .ال بأس به: َ

                                                        
 ).٣١/٤٥٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(



 ٢٥١ 
ُّوقال أبو برش الدواليب ُّ ْ ًخا عابداكان شي: ِ ً. 

ُّوقـال احلـسني بــن حممـد بـن إبــراهيم الـسكُوين نـا حييــى بـن عـثامن املختــار : َّ
َالعدل الرىض ِّ. 
 .كان من األبدال: وقال غريه

ًكان عابدا ورعا:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف  ً. 
كـان ال يـساوي نــواة يف احلـديث، كــان : عـن أيب عروبـة قــال: وقـال ابـن عــدي

َّيتلقن كل يش َ ِّء، وكان يعرف بالصدقَ ُ. 
ًوله أحاديـث صـاحلة عـن شـيوخ الـشام ومل أر أحـدا يطعـن فيـه : قال ابن عدي َ َّ

غــري أيب عروبــة وهــو معــروف بالــصدق، وكــذلك أخــوه عمــرو بــن عــثامن وأبــوه، 
ْوهم من أهل بيت احلديث بحمص، وليس هبم بأس ِ ِ. 

 .هـ٢٥٥مات سنة 
ْ بــــن عــــثامن بــــن صــــالح بــــن صــــفوا)١(حييــــى) ق( .١٢٨١ ــــا َ ــــسهمي، أبــــو زكري ُّن القــــريش ال َّ َِ ِْ ُّ ُ

ُّاملرصي، موىل آل قيس بن أيب العاص ْ ِ. 
ْأبيه، ونعيم بن محاد، وحييى بن عبد اهللا بن بكَري: ، روى عن)٢(شيخ ُ ْ ََّ َ ُ. 

ُّأبـــو القاســـم الطـــرباين، وعبـــد اهللا بـــن أمحـــد املـــرصي، : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم ْ ِ
ُّوحممد بن عبيد اهللا القضاعي َ ُ. 

لموا فيه:  أيب حاتمقال ابن َّكتبت عنه، وكتب عنه أيب، وتكَ َ. 
                                                        

 ).٣١/٤٦٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«افظ ابن كثري عىل شيخ من زيادات احل:  قوله)٢(



 ٢٥٢ 
َّكــان عاملــا خيــارا، وكــان حافظــا للحــديث، وحــدث بــام مل : وقــال ابــن يــونس َ ً ً ً

ِّيكن يـحدث عنه غريه َ  .هـ٢٨٢، ومات سنة )١(ُ
ُّ بــــن عـــــثامن القــــريش التيمــــي، أبـــــو ســــهل البــــرصي)٢(حييــــى) ق قــــد( .١٢٨٢ َْ ْ َ ُّ ْ ََّ ُّ ِ ، صـــــاحب ُ

 أيب بكر الصديق، صىل خلف أيب متيمـة والـد أيـوب َّالدستوائي، موىل
 .السختياين
ِّإســامعيل بــن أميــة، وأيــوب الــسختياين، وعبــد اهللا بــن طــاووس، : وروى عــن ْ َّ

 .وابن أيب نجيح، وحييى بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة
َّأبـو بكـر بـن أيب األسـود، والفـالس، ومـسلم بـن إبـراهيم، : وعنه مجاعة منهم َ

 .أبو سلمة التبوذكيو
 .منكر احلديث: قال ابن معني والبخاري

 .شيخ: وقال أبو حاتم
َّوقال مرة. ليس بثقة: وقال النسائي ْحديثه منكر: َ ُ. 

 .]أ-١٠١[»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .مات سنة ثامنني ومائة: وقال

ــضعفاء«وذكــره يف   ًمنكــر احلــديث جــدا، يــروي أشــياء مقلوبــة ال:  فقــال )٣(»ال
 .يتابع عليها

                                                        
 .بام مل يكن يوجد عند غريه:   كذا العبارة يف األصل، والذي يف املصدر)١(
 ).٣١/٤٦٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل ) ٣/١٢٢ ()٣(



 ٢٥٣ 
ْ بن عثامن)١(حييى .١٢٨٣ ُ. 

 .وعنه عكرمة بن عامر. عن أيب حازم األعرج
 .ليس بالقوي، وهو جمهول: قال أبو حاتم

 ).٣( بن عثامن األنطاكي)٢(حييى .١٢٨٤
َّبيض له ابن أيب حاتم، وحكى عن أبيه أنه قال  .هو جمهول: َ

 :فأما
ْ بن عثامن السجزي، أبو زكريا)٤(حييى .١٢٨٥  . نزيل بغداد،ُ
ويد بــن عبــد العزيــز، وهقــل بــن ُاش، وبقيــة، وســَّإســامعيل بــن عيــ: ى عــنفــرو

 .زياد، وأيب املليح الرقي
 .أمحد بن حنبل، وحييى بن معني، وأبو حاتم، وأبو زرعة ووثقه: وكتب عنه
 .هـ٢٣٨مات : قال البغوي

ــــن العــــوام القــــريش األســــدي، أبــــو عــــروة، )٥(حييــــى) د م خ( .١٢٨٦ ُّ بــــن عــــروة بــــن الــــزبري ب ُّ ِ َ ُ ُّ
َملدينا  .، أخو هشام وإخوتهَ

ابنه حممد، وأخوه هشام، وأيوب السختياين، وحممد :  وعنه.أبيه: روى عن
                                                        

 ).٨/٤٦٣: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٩٦: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٩/١٧٥: (»اجلرح والتعديل «)٢(
 .األنصاري:  كذا، ويف املصادر)٣(
 .)٨/٤٦٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٣٩٦: (»ميزان االعتدال«و) ٩/١٧٤:(»اجلرح والتعديل« )٤ (
 ).٣١/٤٦٦: (»هتذيب الكامل« )٥(



 ٢٥٤ 
ّق، وحممد بن عجالن، والزهريبن إسحا ُّْ  .، وآخرونَ

 .كان قليل احلديث: قال حممد بن سعد
 .ثقة: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 . بن عطية بن يزيد املدين)١(حييى .١٢٨٧

َوعنه زيد بن احلباب. عمربن عبد العزيزعن   .ال أعرفه: قال أبو حاتم. ُ
ِ بن أيب روق عط)٢(حييى .١٢٨٨ َ ْ  .ة بن احلارثَّيَ

عبـد اهللا بـن حممـد بـن عـيل بـن نفيـل، وحممـد بـن عمـران بـن : وعنـه. عن أبيه
 . الدوري)٣(أيب ليىل، وأبو عمران

 .ليس بثقة:  عن ابن معنيقال عباس
ِ بن عفيف)٤(حييى) ص( .١٢٨٩ ُّ الكندي، أخو إياسَ ْ ِ. 

ـــه، وقيـــل ـــف: روى عـــن أبي أســـد بـــن عبـــد اهللا : وعنـــه. عـــن ابـــن حييـــى بـــن عفي
ُّالقرسي، أخو خالد ْ َ. 

                                                        
 ).٩/١٧٩: (»اجلرح والتعديل «)١(
: »لــــــسان امليــــــزان«و ) ٤/٣٧٤: (»لميــــــزان االعتــــــدا«و ) ٩/١٨٠: (»اجلــــــرح والتعــــــديل «)٢(

)٨/٤٣٦.( 
 .ُأبو عمر، وهو الصواب:  كذا، ويف املصادر)٣(
 ).٣١/٤٧٢: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٢٥٥ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ْ بن عقبة بن أيب العيزار، أبو القاسم)١(حييى .١٢٩٠ َ ُ. 
 .ُإدريس األودي، وعيل بن بذيمة، وابن أيب ليىل، وغريهم: عن
ار بن الريانرسيج بن يونس: وعنه  .َ، وحممد بن بكَّ

 .ليس بيشء: قال عباس عن ابن معني
 .مرتوك احلديث، ذاهب احلديث، كان يفتعل احلديث: وقال أبو حاتم

 .ضعيف احلديث: وقال أبو زرعة والدارقطني
 .منكر احلديث: وقال البخاري
 .ليس بثقة: وقال النسائي
 .يه ال يتابع عليهَّله غري ما ذكرت، وعامة ما يرو: وقال ابن عدي
َّوقــال ابــن حبــان  ال جيــوز االحتجــاج بــه ،يــروي املوضــوعات عــن األثبــات: ِ

 .بحال
ُّ بن عقيل اخلزاعي، البرصي)٢(حييى) ق س د م بخ( .١٢٩١ َ ُْ ُّ َ ُ  .، نزيل مروَ

َأنـــس، وعبـــد اهللا بـــن أيب أوىف، وعمـــران بـــن حـــصني، وحييـــى بـــن : روى عـــن ُ
 .يعمر

ُّتيمي، وعزرة بن ثابتاحلسني بن واقد، وسليامن ال: وعنه ْ َّ. 
                                                        

 ).٨/٤٦٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٣٩٧: (»ميزان االعتدال« )١(
 ).٣١/٤٧٣: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٢٥٦ 
 .ليس به بأس: قال ابن معني

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
َ بـــن عـــيل بـــن حييـــى بـــن خـــالد بـــن رافـــع الزرقـــي األنـــصاري، )١(حييـــى) س ت د( .١٢٩٢ ُّ ََّ ّ

 .املدين
 .عن جده ليس بينهام أحد: وقيل. عن أبيه عن جده

 .إسامعيل بن جعفر املدين: وعنه
 . بن أيب عمر)٢(حييى)أ( .١٢٩٣

 .ُال يدرى من هو. وعنه احلكم. عن ابن عباس
 . بن عامرة بن أيب حسن األنصاري املازين املدين)٣(حييى) ع( .١٢٩٤
ـــس بـــن مالـــك، وشـــقران، وعبـــد اهللا بـــن زيـــد بـــن عاصـــم، وأيب ســـعيد : عـــن أن
 .اخلدري
ــــن أيب : وعنــــه ُابنــــه عمــــرو، وعــــامرة بــــن غزيــــة، وحممــــد بــــن عبــــد الــــرمحن ب
َصعصعة ْ َاهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة، والزهري، حممد بن عبد :  وقيل،َ ْ َ

 .)س م(وحممد بن حييى بن حبان
 .ثقة: قال حممد بن إسحاق بن يسار والنسائي وابن خراش

                                                        
 ).٣١/٤٧٤: (»هتذيب الكامل« )١(
ونبـــه احلـــافظ ابـــن حجـــر هنــــاك ) ٢/٣٦٣: (»تعجيـــل املنفعـــة«، و )٤٦٨ص: (»اإلكـــامل «)٢(

 .»حييى أيب عمر«: عىل أنه وهم صوابه
 ).٣١/٤٧٤: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٢٥٧ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َّحييى بن عباد، وقيل: ُ بن عامرة، وقيل)١(حييى) س ت( .١٢٩٥ ُّعباد، كويف: َ ُ َّ َ. 
 .وعنه األعمش. رض أيب طالبعن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف م

 .]ب-١٠١[»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 . بن أيب عمر، أبو عمر)٢(حييى) م( .١٢٩٦

وعنه ابنـه .  عن ابن عمر يف النهي عن أكل احلامر األهيلعن مالك عن نافع
 .حممد

 .ًروى له مسلم مقرونا بمعن بن عيسى عن مالك
 . بن عمر الليثي)٣(حييى .١٢٩٧

 . ومسكني أيب فاطمة، وحممد بن محرانعن العالء بن عبد الكريم،
 .وعنه عبد اهللا بن أمحد الدورقي

 .ال أعرفه: قال أبو حاتم
ْ بن عمرو بن مالك النكري البرصي)٤(حييى) ت( .١٢٩٨ ُّ. 

وعنه ابنه مالك، وحممد بـن عبـد امللـك بـن أيب الـشوارب، ومـسلم . عن أبيه
                                                        

 ).٣١/٤٧٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٤٧٦: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٩/١٧٤: (»اجلرح والتعديل «)٣(
 ).٣١/٤٧٧: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٢٥٨ 
 .بن إبراهيم، وأبو سلمة التبوذكي
 .ضعيف: ، وأبو داود، والنسائي، وأبو برش الدواليبقال ابن معني وأبو زرعة

 .وذكر بعضهم أن محاد بن زيد كان يرميه بالكذب
 .عترب بهُصويلح ي: وقال الدارقطني

َ بــن أيب عمــرو الــسيباين، أبــو زرعــة الــشامي احلمــيص، ابــن )١(حييــى) ق س د بــخ( .١٢٩٩ ْ َّ
 .عم األوزاعي، وشيبان

ِروح بن زنبـاع، وعقبـة بـن وسـا: روى عن ْ ج، والوليـد بـن سـفيان، وأيب سـالم َ
 .األسود

ابن عمـه األوزاعـي، وإسـامعيل بـن رافـع، وإسـامعيل بـن : وعنه مجاعة منهم
 .عياش، وضمرة بن ربيعة، وعطاء اخلراساين، وحممد بن محري

 .شيخ ثقة ثقة: قال أمحد
 .ثقة: حيم، والعجيل، ويعقوب بن سفيانُوقال د

 .صدوق: وقال ابن خراش
 .مع حديثهُأحد الثقات جي:  احلافظوقال أبو عيل

وذكـــره ابـــن حبـــان يف الثقـــات، مـــات ولـــه مخـــس وثامنـــون ســـنة، وذلـــك عـــام 
 .بعد اخلمسني: هـ، وقيل١٤٨

                                                        
 ).٣١/٤٨٠: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٢٥٩ 
 . بن عمران بن عثامن بن األرقم بن أيب األرقم)١(حييى .١٣٠٠

 .عن أبيه وجده وعمه عبد اهللا
 .ملدينيوعنه إبراهيم بن محزة الزبريي، وأبو مصعب أمحد بن أيب بكر ا

 .شيخ مدين جمهول: قال أبو حاتم
ــزاز، مــوىل بنــي نوفــل بــن عــدي بــن )٢(حييــى) س( .١٣٠١ َّ بــن عمــري املــدين، أبــو زكريــا الب َ

 .نوفل بن أسد
 .سعيد املقربي، وعمر بن شيبة بن أيب كثري، ونافع، وهشام بن عروة: عن
إســـامعيل بـــن أيب أويـــس، وخالـــد بـــن خملـــد، والقعنبـــي، وحممـــد بـــن : وعنـــه
 . ومعن بن عيسىخالد،

 .صالح احلديث: قال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َ بن العالء البجيل، أبو سلمة، ويقال)٣(حييى) ق د( .١٣٠٢  .أبو عمرو الرازي: َ
 .مدين األصل، كان ينزل بفورزاذ من الري

                                                        
) ٣/١٨٨٦: (»التــــــــذكرة«و ) ٤٦٧ص: (»اإلكــــــــامل«و ) ٩/١٧٧: (»اجلــــــــرح والتعــــــــديل« )١(

واجلــادة ) ٨/٤٦٧: (»اللــسان«و ) ٤/٤٠٠: (»امليــزان«و ) ٢/٣٦٢: (»تعجيــل املنفعــة«و
 .، ولكنه مل يرمز له يف األصل)أ(أن يرمز له 

 ).٣١/٤٨٣: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/٤٨٤: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٢٦٠ 
ُعمــه شــعيب، وبــرش بــن نمــري، وجعفــر الــصادق، وزيــد بــن أســلم، : روى عــن

سليم، وعبد اهللا بن طاوس، وابن أيب ذئب، وحممد بن واألعمش، وصفوان بن 
 .عجالن، والزهري

حرمي بـن عـامرة، وعبـد الـرزاق، وحممـد بـن عيـسى :  مجاعة منهم)١(]عنه[و
 .بن الطباع، ومسلم بن إبراهيم

 .كذاب يضع احلديث: قال أمحد
 . ليس بيشء:ًومرة. ليس بثقة: وقال ابن معني

 .مرتوك: يوقال الفالس والنسائي والدارقطن
 .شيخ واهي: وقال اجلوزجاين
 .يف حديثه ضعف: وقال أبو زرعة
ليس : وقال مرة. سمعت أبا سلمة يضعفه، وكان قد سمع منه: وقال أبو حاتم

 .بالقوي، تكلم فيه وكيع
 .تكلم فيه وكيع وغريه: وقال البخاري
 .ضعفوه: وقال أبو داود

يكــذب، حــدث يف خلــع كــان : ًســمعت وكيعــا ذكــره فقــال: وقــال عبــد الــرزاق
 .ًالنعلني عرشين حديثا إذا وضع الطعام

 .ينفرد عن الثقات باملقلوبات ال جيوز االحتجاج به: وقال ابن حبان

                                                        
 . زيادة من املصدر سقطت من األصل)١(



 ٢٦١ 
أحاديثه كلها غري حمفوظة، والضعف عىل أحاديثه ورواياته : وقال ابن عدي

 .، وأحاديثه موضوعاتِّنيَب
 .رصيبال ]أ-١٠٢[ بن عنبسة القريش )١(حييى .١٣٠٣

 . محيد الطويلروى عن
 .َّدجال يضع احلديث: قال ابن حبان

ابــن حممــد التميمــي :  بــن عيــيس بــن عبــد الــرمحن، ويقــال)٢(حييــى) ق ت د م بــخ( .١٣٠٤
َّالنهشيل، أبو زكريا الكويف اجلرار الفاخوري َ. 

 .سكن الرملة فنسب إليها، وكان خيتلف إىل العراق
 . الثوري، واألعمش، ومسعر، وعدة:روى عن
ـــاس، وأســـ: مـــنهماعـــة وعنـــه مج د بـــن موســـى، وابنـــا أيب شـــيبة، آدم بـــن أيب إي

 .مريُوعيسى بن يونس الرميل الفاخوري، وحممد بن عبد اهللا بن ن
 . فأحسن الثناء عليهًما أقرب حديثه، وذكره مرة: قال أمحد

 .ليس بيشء: وقال ابن معني
 .ثقة، وكان فيه تشيع: وقال العجيل
 .ليس بالقوي: وقال النسائي

 .اكتبوا عنه فطاملا رأيته عند األعمش: أبو معاويةوقال 
                                                        

 ).٨/٤٦٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٠٠: (»ميزان االعتدال« )١(
 ).٣١/٤٨٨: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٢٦٢ 
 .ساء حفظه، وكثر ومهه، فبطل االحتجاج به: )١(وقال ابن حبان
 .عامة ما يرويه ال يتابع عليه: )٢(وقال ابن عدي

َ بن غالب العبشمي)٣(حييى .١٣٠٥ ْ َ. 
 .عن حييى بن محزة

 .يف إسناده نظر: قال العقييل
ن زيد، وحييى بـن محـزة، واحلكـم بـن روى عن محاد ب: وقال ابن أيب حاتم

 .ثقة: عنه فقال )٥(، وسألته)٤(عبد اهللا وكتب عنه أيب أيام األنصاري
 . بن غالب)٦(حييى .١٣٠٦

 . بخرب يف فضل معاوية، منكر)٧(عن أبيه عن احلسن عن أبيه
ُّاخلزاعـــي ثـــم  )٢( بـــن غـــيالن بـــن عبـــد اهللا بـــن أســـامء بـــن حارثـــة)١(حييـــى) س ت م( .١٣٠٧ َ ُ

                                                        
هتـــــذيب «والنقـــــل عنـــــه مـــــن زيـــــادات احلـــــافظ ابـــــن كثـــــري عـــــىل ) ٣/١٢٦: (»املجـــــروحني «)١(

 .»الكامل
 .»هتذيب الكامل«ابن كثري عىل والنقل عنه من زيادات احلافظ ) ٧/٢١٨: (»الكامل «)٢(
: »لــــــسان امليــــــزان«و ) ٤/٤٠٢: (»ميــــــزان االعتــــــدال«و ) ٩/١٨١: (»اجلــــــرح والتعــــــديل «)٣(

)٨/٤٧٠.( 
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. أيب أمامة األنصاري:  يف األصل)٤(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. سأله:  يف األصل)٥(
 ).٨/٤٧٠: (»يزانلسان امل«و) ٤/٤٠٢: (»ميزان االعتدال«)٦(
 .عن أبيه عن احلسن يف فضائل معاوية:  يف  امليزان ولسانه)٧(



 ٢٦٣ 
 .فضل البغدادياألسلمي، أبو ال
 .حييى بن عبد اهللا بن غيالن: وقال أبو حاتم
حاتم بن إسامعيل، وعبد العزيز بن املختار، ومالك، وأيب عوانة، : روى عن
 .ريعُويزيد بن ز

أمحد بن حنبـل، وإسـحاق بـن أيب إرسائيـل، والفـضل بـن : وعنه مجاعة منهم
 . ثقة مأمون:سهل األعرج، وقال
 .كان ثقة: وقال اخلطيب

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف و
كـان ثقــة نـزل بغــداد، ثـم خــرج إىل البـرصة، فــامت هبــا : وقـال حممــد بـن ســعد

 .)٣(سنة عرشين ومائتني
 .هـ٢١٣مات ببغداد سنة : وقال غريه

َ بـــن غـــيالن بـــن عـــوام الراســـبي التـــسرتي، ويقـــال)٤(حييـــى .١٣٠٨ ْ َُّّ َّ  مـــن عـــسكر ،العـــسكري: َ
َمكرم ُْ. 

 .َ حييى، وأيب عاصم، وعبد اهللا بن بزيعإبراهيم بن حممد بن أيب: عن

                                                                                                                              
 ).٣١/٤٩١: (»هتذيب الكامل« )١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. جارية:  يف األصل)٢(
 .عرش ومائتني:  كذا ويف املصادر)٣(
 ).٣١/٤٩٤: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٢٦٤ 
إسحاق بن داود، واحلسن بن سـهل العـسكري، وحممـد بـن سـهل بـن : وعنه

 .محاد
 .مستقيم احلديث: ، وقال»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ًذكر متييزا ُ. 
 . بن الفضل السجستاين)١(حييى) د( .١٣٠٩
 .حاتم بن إسامعيل: عن
 .سى األنصاريأبو داود، وموسى بن إسحاق بن مو: وعنه

َّوروى عبدان وأبو معن الرقايش عن حييـى بـن الفـضل الرقـايش : قال شيخنا
 .عن الدراوردي، وأيب يوسف القايض، واألظهر أنه السجستاين هذا، فاهللا أعلم

 .ِّاض الزماين، أبو بكر البرصيَّيَ بن ف)٢(حييى) د( .١٣١٠
 .الثوري، ومهام، وغريمها: عن
 .ثنىابنه حممد، وحممد بن امل: وعنه

 .ةَركُْليس يف التمر ح: روى له أبو داود عن مهام عن قتادة، أنه قال
َ بن قزعة القريش املكي املؤذن)١(حييى) خ( .١٣١١ َ َ. 

                                                        
ه ترمجــة حييــى بــن الفــضل بــن حييــى بــن لكــن بقيــت قبلــ) ٣١/٤٩٦: (»هتــذيب الكــامل« )١(

ِمل ترد يف األصل، فلعلها فاتت املصنف أو الناسخ) ٣١/٤٩٤(كيسان العنزي  َ. 
 ).٣١/٤٩٦: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٢٦٥ 
 .إبراهيم بن سعد، وسليامن بن بالل، ورشيك، ومالك، وعدة: ، عن)٢(شيخ 
البخاري، وإبراهيم بن املنـذر، وأمحـد بـن صـالح املـرصي، وعبـد اهللا : وعنه
 . وابن واره، والذهيلبن أمحد،

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 . بن قيس احلمريي السبائي اليامين املأريب)٣(حييى) ت د( .١٣١٢
َأنس، وثاممة بن رشاحيل، وعطاء بن أيب رباح: عن َ ُ. 
ْابنه حممد، وحممد بن بكر الربساين: وعنه ُ. 

 .]ب-١٠٢[»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .ثقة: وقال الدارقطني

 :وهلم
ْ بن قيس الكندي)٤(يىحي .١٣١٣ ِ. 

 . ، وأبو عوانة)٥(الثوري، ورشيك، واحلسن بن صفوان: وعنه. عن رشيح
 . بن قيس الطائفي)١(وحييى .١٣١٤

                                                                                                                              
 ).٣١/٤٩٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(
 ).٣١/٤٩٨: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٩/١٨٢: (»اجلرح والتعديل «)٤(
 .احلسن بن صالح:  كذا، ويف املصادر)٥(



 ٢٦٦ 
 .عن عمر بن اخلطاب يف حلم اجلزور

 .عائذ بن حبيب: وعنه
ْوحييى بن قيس .١٣١٥ َ. 

ـــري بـــن عبـــد اهللا بـــن األشـــج، وحييـــى بـــن مـــسلم : وعنـــه. عـــن ابـــن املـــسيب ْبكَ ُ
 .األشج

 . أبو حاتمذكرهم
َ بن قيس، أبو صعصعة)٢(وحييى .١٣١٦ َ ْ َ. 

ذكره . ذكره أبو أمحد احلاكم. وعنه سعيد بن عفري. ٍعن أيب سعيد بخرب منكر
 . شيخنا الذهبي»امليزان«يف 

ُّ بــن كثــري بــن درهــم العنــربي، مــوالهم، أبــو غــسان البــرصي، خراســاين )٣(حييــى) ع( .١٣١٧ َ ُّ َْ َّ َ ْ ِ
 .األصل
َّ الكاتب، وقرة بن خالدشعبة، وعثامن بن سعد: روى عن ُ. 

ُابنـــه احلـــسن، وخـــشيش بـــن أرصم، والفـــالس، وبنـــدار، : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم َّ َ ُ
 .كان ثقة: َّوحممد بن املثنى، والعباس بن عبد العظيم العنربي، وقال

 .ُصالح احلديث: وقال أبو حاتم
                                                                                                                              

 ).٩/١٨١: (»اجلرح والتعديل «)١(
 ).٨/٤٧١: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٠٢: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٣١/٤٩٩: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٢٦٧ 
 .ليس به بأس: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 . ست ومائتني:، وقيل٥مات سنة 

ُّ بن كثري الكاهيل األسدي الكويف)١(حييى) رد( .١٣١٨ ُ ُّ ُّ ِ ِ َ. 
َّصالح بن خباب، ومسور بن يزيد الكاهيل: عن ََّ ُ َ. 
 .مروان الفزاري: وعنه

 .ٌشيخ: قال أبو حاتم
 .ضعيف: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ِّ بن كثري، أبو النرض، صاحب البرصي)٢(حييى) ق( .١٣١٩ َْ ْ َّ. 
أيوب، وجعفـر الـصادق، وعاصـم األحـول، وعـامر األحـول، وعطـاء بـن : عن

َّأيب رباح، وعدة ِ. 
كثـــري، وعـــثامن بـــن حفـــص التـــومني، وأبـــو كامـــل  )٣(ابنـــه: وعنـــه مجاعـــة مـــنهم

 .الفضل بن احلسني

                                                        
 ).٣١/٥٠١: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٥٠٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر.  بن: يف األصل)٣(



 ٢٦٨ 
 .ضعيف: عن ابن معني: قال أمحد بن أيب احلواري

 .ال يتعمد الكذب: وقال الفالس
 .ًذاهب احلديث جدا: زاد أبو حاتم. ضعيف: ةوقال أبو حاتم وأبو زرع

 .ليس بثقة: وقال النسائي
 .منكر احلديث: وقال العقييل
يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، ال جيوز االحتجاج : وقال ابن حبان

 .فيام انفرد به
ُّ بــن أيب كثــري الطــائي، مــوالهم، أبــو نــرص الياممــي)١(حييــى) ع( .١٣٢٠ ََ ْ َ : ، واســم أيب كثــريَّ

 .دينار: نشيط، وقيل: يسار، وقيل: لح بن املتوكل، وقيلصا
عبـد : أنس بن مالك وقد رآه، ومجاعـة مـن التـابعني وغـريهم مـنهم: روى عن

اهللا بن أيب قتادة، وعبيد اهللا بن مقسم، وعطـاء، وعكرمـة، ونـافع، وأيب سـلمة بـن 
ٍعبد الرمحن، وأيب نرضة، وخلق ْ َ ْ َ. 

ـــان العطـــار، وأيـــوب النجـــار، وأيـــوب ابنـــه عبـــد اهللا،: وعنـــه مجاعـــة مـــنهم  وأب
ُّ، وحرب بـن شـداد، وحـسني املعلـم، واألوزاعـي، -وهو من أقرانه-السختياين  َّْ َ َُ َّ َ

ُّومعمــر، وهــشام بــن حــسان، والدســتوائي، ومهــام بــن حييــى، وحييــى بــن ســعيد  ْ َُّ َّ
َ، وحييــى بــن عبــد العزيــز األردين، وكــان مــن عليــة -وهــو مــن أقرانــه-األنــصاري  ْْ ِ ِ

 .َّأصحابه، وأبو إسامعيل القناد وهو آخر من روى عنه من الناس
 .ما بقي عىل وجه األرض مثله: قال أيوب

                                                        
 ).٣١/٥٠٤: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٢٦٩ 
 .ًما أعلم أحدا باملدينة بعد الزهري أعلم منه: قال أمحد: وقال أيوب

 .ًهو أحسن حديثا من الزهري: وقال حييى القطان عن شعبة يقول
ُّإنام يعد مع الزهـري وحييـى بـن هو من أثبت الناس، و: وقال أمحد بن حنبل َ ُ

 .سعيد، وإذا خالفه الزهري فالقول قول حييى بن أيب كثري
ُّثقة، كان يعد من أصحاب احلديث: وقال العجيل َ ُ. 
 .إمام ال حيدث إال عن ثقة: وقال أبو حاتم

َّمن العباد، إذا حـرض جنـازة مل:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف  ُ] ١٠٣-
 .ليلة وال يقدر أحد من أهله أن يكلمه يتعش تلك ال]أ

 .ًرأى أنسا يصيل يف املسجد احلرام ومل يسمع منه: وقال أبو حاتم الرازي
ُّوقال العقييل ْ  .ُكان يذكر بالتدليس: َُ

ًأتــرى رجــال : قلنــا لــه هــذه املراســالت عمــن هــي؟ قــال: وقــال حــسني املعلــم
ًأخذ مدادا وصحيفة فكتب عىل رسـول اهللا الكـذب، قـال َ إذا جـاء مثـل : قلـت لـه: ِ

 .بلغني، فإنه من كتاب: ُإذا قلت: هذا فأخربنا، قال
ِّمرسالته شبه الريح: وقال حييى القطان ْ ِ. 

َّوقــال الفــالس  القطــان بــشئ مــن مرســالت قتــادة وال حييــى بــن )١(]حــدثنا[مــا : َ
أيب كثـري إال مـا رواه عــن األوزاعـي عــن حييـى أن ابــن عبـاس كــان ال يـرى طــالق 

ً شيئا، وكان ابن مهدي حيدثنا عنهام مجيعا باملرسالتاملكره ًِّ. 
                                                        

 . زيادة من املصدر، يظهر أهنا سقطت من األصل)١(



 ٢٧٠ 
َّوقــال ابــن املبــارك عــن مهــام ُكنــا نحدثــه بالغــداة شــيئا فــإذا كــان العــيش قلبــه : َ َ ً

 .علينا
َّما رأيت أصلب وجها منه كنا نحدثـه بالغـداة : وقال يزيد بن هارون عن مهام ُ ً

ِفريوح بالعيش فيحدثناه َ ُ. 
 .هـ١٣٢سنة : هـ، وقال غريه١٢٩مات سنة : قال الفالس

 .َ بن أيب لبيبة)١(حييى •
 .من شيوخ وكيع بن اجلراح

 .ليس بيشء، ذكره ابن عدي: قال عباس عن ابن معني
هو حييى بن حممد بن عبد الرمحن بـن أيب لبيبـة، وقـد تقـدم : وقال البخاري

 .فيمن اسمه حييى بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة
 . أنس بن اإلمام مالك بن)٢(حييى .١٣٢١

َقال أبو جعفر العقييل  .َّحدث عن أبيه بمناكري: ُ
ُّ بن املبارك الدمشقي الصنعاين)٣(حييى .١٣٢٢ َّ ِّ. 

حـسنة احلـر بعـرشة أمثاهلـا، «: ًروى عن مالك عـن نـافع عـن ابـن عمـر مرفوعـا
 .»وحسنة العبد بعرشين

                                                        
 ).٨/٤٧٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٠٣: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٨/٤٧٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٠٤: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٨/٤٧٢: (»زانلسان املي«و) ٤/٤٠٤: (»ميزان االعتدال«)٣(



 ٢٧١ 
 .وعنه إسامعيل بن موسى العسقالين

 .ومها جمهوالن: قال اخلطيب
َّبن املتوكل العمري، أبو عقيل املدين احلذاء الـرضير )١(حييى) د مق( .١٣٢٣ َّ َ َُّ ََ ِِّ َ ُّ ، صـاحب ُ

 .َُهبية موىل العمريني قدم بغداد ومات هبا
َعبيد اهللا بن عمر العمري، والقاسم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر : روى عن ُ

 وهو مواله فيام ذكره أبو حاتم، وحممد بن سوقة، وحممد بن املنكدر، وحييى
َّبن سعيد األنصاري، وهبية، وأمه أم حييى، وعدة ِ ِّ ُّ ِّ. 

أسد بن موسى، وبرش بن عمر، وحجاج بن منهال، وعبد : وعنه مجاعة منهم
ُّاهللا بن املبارك، وأبو نعيم، وأبـو النـرض، وأبـو الوليـد الطيالـيس، ووكيـع، وحييـى  ْ َ ُ

 .بن حييى، ويزيد بن هارون
 .ضعيف: وقال ابن املبارك

َّسألت أمحد عنه فكأنه ضعفه: وقال حرب َ. 
ْأحاديثه عن هبية عن عائشة منكرة، وما : وقال أمحد بن أيب حييى، عن أمحد ُ
 .روى عنها إال هو، وهو واهي احلديث

 .ًروى عن قوم ال أعرف منهم أحدا: وقال أبو طالب عن أمحد
َّوقال مرة. ليس حديثه بيشء: قال ابن معني َّوقال مرة . ليس به بأس: َ وعثامن َ

 .ضعيف: الدارمي
َّوقال ابن عامر  .حجةبحييى بن املتوكل عن هبية ليس هؤالء : َ

                                                        
 ).٣١/٥١١: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٢٧٢ 
ُّوقال اجلوزجاين ْ  .أحاديثه منكرة: ُ
ِّلني: وقال أبو زرعة َ. 

 .يكتب حديثه: زاد أبو حاتم. ضعيف: وقال أبو حاتم والنسائي
 .ينفرد بأشياء ليس هلا أصول: وقال ابن حبان
 . أحاديثه غري حمفوظةَّعامة: وقال ابن عدي

 .هـ١٦٧سنة : مات يف مدينة أيب جعفر، قال ابن قانع: قال ابن معني
 :وهلم
ُّ بن املتوكل الباهيل، أبو بكر البرصي)١(حييى .١٣٢٤ َْ ُّ. 

ِّابــن جــريج، وحييــى بـــن أيب أنيــسة، ويزيــد بــن إبــراهيم التـــسرتي، : روى عــن َْ ْ ُّ َ ُ
َّوعدة ِ. 

َّاحلــسن بــن الــصباح البــزار، و: وعنــه ســليامن الــشاذكوين، وحممــد بــن حــرب َّ
 .النشائي، وآخرون] ب-١٠٣[

 .ال أعرفه: قال ابن معني
 .ُ، وقد ينسب إىل جده بن حممد بن بشري)٢(حييى .١٣٢٥

 .ثقة حافظ: وقال الدارقطني. َّكذبه مطني
َ بن حممد بن خشيش)١(حييى .١٣٢٦ ُ. 

                                                        
 ).٣١/٥١٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٤٧٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٠٧: (»ميزان االعتدال«)٢(



 ٢٧٣ 
مـــن أكـــل وعـــني نـــاظرة إليـــه فلـــم « وأورد لـــه حـــديث »امليـــزان«َّكذبـــه صـــاحب 

 )٢(وهـــو داء ال دواء«: ، قـــال مالـــك»الـــنفس: عمهــا ابـــتيل بـــداء ال دواء لـــه، يقــاليط
 . وهو مكذوب، وكذب عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم»)٣(]له[

ُّ بـن حممـد بـن سـابق الكـويف)٤(حييى) س( .١٣٢٧ َ، نزيـل املصيـصة، يعـرف بالعـصا، ُ َ َ ِّ ِ
 .عصا ابن إدريس

ِّحـــسني اجلعفـــي، وأيب أســـامة،: روى عـــن ُ َْ  وزيـــد بـــن احلبـــاب، وعبـــد اهللا بـــن ُ
ِّإدريس، وعبد اهللا بن نمري، وحييى بن سليم الطائفي َ ُ. 

ّأبو بكر األثرم، وحممد بن داود املصييص: وعنه ِ ِِّ. 
 .نظرت يف أحاديثه فإذا هي مشهورة: قال أبو حاتم

ُّ بـن حممـد بـن الـسكن بــن حبيـب القـريش، أبـو عبيـد اهللا، ويقــال)٥(حييـى) س د خ( .١٣٢٨ ِ َ َُّ َ :
َّأبو عبيد، البرصي البزار، سكن بغداد ُّ َْ. 

ْبدل بن املحرب، وحبـان بـن هـالل، وروح بـن عبـادة، وأيب : ، روى عن)٦(شيخ َ ََ َّ ُ َ
 .داود الطياليس، وعدة

                                                                                                                              
 ).٨/٤٥١: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٠٨: (»ميزان االعتدال«)١(
 .خطأ. داء:  يف األصل)٢(
 .ألصل ما بني املعقوفتني زيادة من املصدر ليست يف ا)٣(
 ).٣١/٥١٨: (»هتذيب الكامل« )٤(
 ).٣١/٥١٨: (»هتذيب الكامل« )٥(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٦(



 ٢٧٤ 
ابـن أيب عاصـم، والبـزار، واملعمـري، واملحـاميل، وأبـو : وعنه مجاعة مـنهم

ْعروبة، وابن أيب داود، وابن أيب الدنيا، وعبدان، وا َلبجريي، وابن خزيمةَ ُ. 
َّوقال مرة. ليس به بأس: قال النسائي  .ثقة: َ

َوقال صالح جزرة  .ال بأس به: َ
 .ًكان راويا ملحمد بن جهضم:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بن حممد بن عباد بن هانئ املدين الشجري)١(حييى) ت( .١٣٢٩ َ َّ ََّ ُّ َ َ. 
َّعقبة، وعدةمالك، وحممد بن إسحاق، وموسى بن : روى عن ِ ُ. 
ابنه إبراهيم، وعبد اجلبار بن سعيد املساحقي، وحممد بن املنذر بـن : وعنه

 .سعيد بن أيب اجلهم القابويس
 .ضعيف احلديث: قال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .حييى بن عبد اهللا بن حممد، تقدم:  ويقال، بن حممد بن عبد اهللا بن صيفي)٢(حييى •

ُّ بـــن حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن مهـــران اجلـــاري)٣(حييـــى) س ت د( .١٣٣٠ ِ َ ْ ْ، واجلـــار مرفــــأ ِ َ
ُّالسفن، وهو موىل بني نوفل بن أسد، حجازي ُّ. 

 َّوالــدراوردي،محن اجلمحــي، وســعيد بـن عبــد الــر زكريــا بــن منظــور،: روى عـن
 .وعدة

                                                        
 ).٣١/٥٢٠: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣١/٥٢٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣١/٥٢٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٢٧٥ 
ُّأمحـــد بــــن صـــالح املــــرصي، والـــزبري بــــن بكـــار، وســــهل بـــن عاصــــم، : وعنـــه

َّن نمري، ومؤمل بن إهاب، وآخرونوحممد بن عبد اهللا ب ُ ْ ََ ُ. 
ُّقال العجيل ْ  .ثقة: ِ
 .يتكلمون فيه: وقال البخاري

ِيغرب:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف  ْ ُ. 
ُّثنـا عبـاس الـدوري: ُّوقال أبو عوانة اإلسفراييني ِّثنـا حييـى الزمـي: ُّ ثنـا حييـى : َّ

 .بن حممد اجلاري بساحل املدينة ثقة
 . ليس بحديثه بأس:وقال ابن عدي

ــخ( .١٣٣١ ُّ بــن حممــد بــن قــيس املحــاريب، أبــو زكــري البــرصي )١(حييــى) ق س ت مــد م ب َْ ْ َ ُ ُّ ُ
ُالرضير َ، مؤدب ولد جعفر بن سليامن اهلاشمي، مدين األصل، كنيته أبو َّ َ

 .حممد، وأبو زكري لقب
ْرأى صفوان بن سليم َ ُ. 

َأبيه، وربيعة، وزيد بن أسـلم، وأيب حـازم، وسـهي: روى عن ل بـن أيب صـالح، ُ
َورشيك بن أيب نمر، وليث بن أيب سليم، وهشام بن عروة، وعدة ُ. 

ُعيل بن املديني، والفالس، وبندار، وحممد بن املثنى، : وعنه مجاعة منهم
ْونعيم بن محاد َ ُ. 

 .ضعيف: قال ابن معني
َّوقال الفالس  .عمر بن عيل وحييى بن حممد بن قيس ليسا بمرتوكني: َ

                                                        
 ).٣١/٥٢٤: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٢٧٦ 
َّأحاديثه متقاربة إال حديثني حدث هبام: وقال أبو زرعة ُ. 
تب حديثه: وقال أبو حاتم ُيكْ َُ. 
ُّوقال العقييل ْ  .ال يتابع عىل حديثه: َُ
ُّكان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل من غري تعمد، ال حيتج به: وقال ابن حبان َ َ. 

 ]أ-١٠٤[وعامة أحاديثه مستقيمة : وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث ثم قال
ُإال هذه األحاديث التي بينتها ْ َّ َ. 

ُّ بن حممد بن معاوية املروزي، أبو زكريا اللؤلؤي)١(حييى) م( .١٣٣٢ َ ْ  .، نزيل بخاراَ
ْعبـــــدان بــــن عـــــثامن، والنــــرض بــــن شـــــميل، وعنــــه مـــــسلم : ، روى عــــن)٢(شــــيخ َْ ُ ْ ََّ
 .وآخرون

ْقــال أبــو حــسان مهيــب بــن ســليم َ ُ ــت البخــاري كلــام أتــى عــىل اســمه عــن : َِ رأي
ــرض ــرض الن  بــن شــميل رضب عليــه، ومل يــرد أن يــسمعني، وكــان قــد روى عــن الن

 .أربعة آالف حديث
 .هـ٢٥٧مات يوم األربعاء النصف من رجب سنة 

ــذهيل، أبــو زكريــا )٣(حييــى .١٣٣٣ ُّ بــن حممــد بــن حييــى بــن عبــد اهللا بــن خالــد بــن فــارس ال ُّ
ُّالنيسابوري، ولقبه حيكان َّ. 

يــــه، وســــليامن بــــن حــــرب، أمحــــد بــــن حنبــــل، وإســــحاق بــــن راهو: روى عــــن
                                                        

 ).٣١/٥٢٧: (»ب الكاملهتذي« )١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(
 ).٣١/٥٢٨: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٢٧٧ 
َّومسدد، وغريهم ُ. 

ابن ماجه، وإبراهيم بن أيب طالب، وابـن خزيمـة، وحممـد بـن إسـحاق : وعنه
َّالرساج، ووالده حممد بن حييى َّ. 

 .سمعت منه، وهو صدوق: قال ابن أيب حاتم
ًكــان لــه موضــع مـــن العلــم واحلــديث، واختلــف هــو وأبــوه يومـــا : وقــال غــريه

 .مة فحكم ليحيى عىل أبيهفتحاكام إىل ابن خزي
ُال رحم اهللا قاتلهما رأيت مثله،:سمعت أبا عبد اهللا بن األخرم يقول: وقال احلاكم َ ِ. 

 .هـ٢٦٧قتله بعض ملوك اخلوارج سنة : قلت
ُّ بن حممد بن حييى التجيبي)١(حييى .١٣٣٤ ِ ُّ. 

ِّعن عمه حرملة، وغريه َ. 
 .ًكتبت عنه وكان ضعيفا: قال ابن عدي

ْبن حييى، أبو برش البرصي بن حممد )٢(حييى .١٣٣٥  .، نزيل الريِ
مر العقـدي، وروح بـن قريش بن أنـس، وعمـر بـن حبيـب، وأيب عـا: روى عن
 .بن حاتم )٣(عبادة، وأشهل
كــان صــحيح احلــديث، وحلــق بــابن مقاتــل فنهــى أبــو زرعــة أن : قــال أبــو حــاتم

                                                        
 ).٨/٤٧٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٠٧: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٩/١٨٥: (»اجلرح والتعديل «)٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. سهل:  يف األصل)٣(



 ٢٧٨ 
 .يكتب عنه

ُّ بن املختار الصنعاين)١(حييى) س( .١٣٣٦ َ َّْ. 
 .وعظةعن احلسن قوله يف امل

م بن ظهري، ومعمر بن راشد، ويوسف بن يعقوب الضبعي: وعنه ُّاحلكَ ْ َِ َ َُّ ُ. 
ُّ بن خملد املقسمي، أبو زكريا البغدادي)٢(حييى) س( .١٣٣٧ َْ ُّ َ ْ ِ َ ْ َ. 

 .ثقة: وعنه النسائي، وقال. عن املعاىف بن عمران، وغريه
 .ُ بن مساور)٣(حييى .١٣٣٨

 .كذاب:  قال األزدي.عن جعفر الصادق
 .ُبن مسلم )٤(حييى) ت( .١٣٣٩

 .عبد املنعم بن نعيم: وعنه. عن احلسن وعطاء
 .ال أدري من هو: قال أبو زرعة

َابــــن ســــليم، الطـــائفي:  بــــن مــــسلم، ويقـــال)٥(حييـــى) ق ت( .١٣٤٠  ،ابــــن ســــليامن:  ويقــــال،ُ
ْأبو السلم احلداين األزدي: ابن أيب خليد األزدي، أبو سليم، ويقال: ويقال ََّ ُ ْ َّ. 

                                                        
 ).٣١/٥٣١: (»املهتذيب الك« )١(
 ).٣١/٥٣٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٨/٤٧٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٠٨: (»ميزان االعتدال«)٣(
 ).٣١/٥٣٣: (»هتذيب الكامل« )٤(
 ).٣١/٥٣٣: (»هتذيب الكامل« )٥(



 ٢٧٩ 
ْحلـسن، ورفيــع أيب العاليــة، وسـعيد بــن جبــري، إبــراهيم النخعــي، وا: روى عـن َ ُ

ّوسعيد بن املسيب، وابن عمر، ونافع، وأيب رافع الصايغ َ ُ. 
ُّاحلامدان، والثوري، وعبد الوارث، وعيل بن عاصم: وعنه مجاعة منهم َّ َّ. 
 .مل يكن حييى القطان يرضاه: قال القواريري

 .ليس بثقة: وقال أمحد وأبو داود والنسائي
 .ليس بذاك:  معنيوقال ابن

 .ليس بقوي: وقال أبو زرعة
 .شيخ: وقال أبو حاتم

 .مرتوك: ًوقال النسائي أيضا
 .إن شاء اهللاقة كان ث: وقال حممد بن سعد
 .ضعيف: )١(وقال الدارقطني
 .ليس بذاك املعروف: وقال ابن عدي

 .تويف سنة ثالثني ومائة: قال ابن قانع
 :وممن يسمى حييى بن مسلم

 . مسلم، شامي بن)٢(حييى .١٣٤١
                                                        

والنقـل عــن الــدارقطني مـن زيــادات احلــافظ ) دار الكتــب.  ط٧/٢٢٠: (»ميـزان االعتــدال «)١(
 .»ذيب الكاملهت«ابن كثري عىل 

 ).٣١/٥٣٦: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٢٨٠ 
ُّعــــن أيب إدريــــس اخلــــوالين ْ ذكــــره ابــــن حبــــان يف . وعنــــه أرطــــأة بــــن املنــــذر. َ

 .)١(»الثقات«
ُّ بن مسلم اهلمداين، أبو الضحاك الكويف)٢(حييى .١٣٤٢ ُ َّ َّ ُّ ْ ْ َُ. 
ْزيد بن وهب، والشعبي، ووقدان: عن َ. 
 .]ب-١٠٤[سيف بن أسلم، وعبد اهللا بن داود، ووكيع: وعنه

 .ضعيف: قال عباس عن ابن معني
 .ال بأس به: وقال أبو زرعة
 .يكتب حديثه: وقال أبو حاتم

 .)٣(»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .)٤(]بن مسلم[حييى  .١٣٤٣
 .موسى بن أنس، وأيب املقدام هاشم بن زياد، وأيب الزبري: عن

 .وعنه بقية
 .جمهول: قال أبو حاتم

ْ بن مسلمة بن قعنب، أخو القعنبي)١(حييى .١٣٤٤ َ. 
                                                        

 .ً هو مذكور يف التهذيب متييزا)١(
 ).٣١/٥٣٦: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .ً وهو مذكور يف التهذيب متييزا)٣(
 ).٣١/٥٣٦: (»هتذيب الكامل«: در زيادة من املص)٤(



 ٢٨١ 
ْ قال العقييلعن محاد بن زيد ّحدث بمناكري، ثم روى عن محـاد عـن هـشام : َُ
َّأن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم كـان إذا اطلـع عـىل أحـد «: عن أبيه عن عائشة

ًمن أهله كذب كذبة مل يزل معرضا عنه ً َِ ُ َ َ«. 
ُّ بـــــن أيب املطـــــاع القـــــريش الـــــشامي األردين)٢(حييـــــى) ق( .١٣٤٥ ْ ُّ َُ ُ ِ َِّ ُّ ُ ، ابـــــن أخـــــت بـــــالل ُ

 .املؤذن
 .العرباض بن سارية، ومعاوية بن أيب سفيان: روى عن
ُّعبد اهللا بن العالء بن زبر، وعطـاء اخلراسـاين، والوليـد بـن سـليامن بـن : وعنه ْ َ

 .أيب السائب
 .ثقة معروف: ُقال دحيم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .وقد استبعد دحيم سامعه من العرباض بن سارية

ُّأبـــو عوانـــة الـــرازي، نزيـــل : ور، أبـــو زكريـــا، ويقـــالُ بـــن معـــىل بـــن منـــص)٣(حييـــى) ق( .١٣٤٦ َ َ
 .بغداد

َّأبيـه، وإسـحاق الفـروي، وأيب غـسان مالـك بـن إسـامعيل، : ، روى عن)٤(شيخ َْ ِّ َ
ٍونعيم بن محاد، ومجاعة َّ َ ْ َ ُ. 

                                                                                                                              
 ).٨/٤٧٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٤١٠: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٣١/٥٣٨: (»كاملهتذيب ال« )٢(
 ).٣١/٥٤١: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٤(



 ٢٨٢ 
أبو بكر البزار، وحرب الكرماين، واحلسني بن إسامعيل : وعنه مجاعة منهم

 .زِّاملحاميل، والقاسم بن زكريا املطر
 .سمع منه أيب بالري: قال ابن أيب حاتم

 .هو صاحب حديث: سمعت أبا عيل احلافظ يقول: قال احلاكم
 .كان ثقة: وقال اخلطيب

ْ بن معـني بـن عـون بـن زيـاد بـن بـسطام، وقيـل)١(حييى) ع( .١٣٤٧ َِ ْحييـى بـن معـني بـن عـون : ِ َ ِ َ
َبن زياد بن هنار بـن خيـار بـن هنـار ُّبـن بـسطام املـري ال )٢(َ ِّ ُْ ُّغطفـاين مـوالهم، أبـو زكريـا ِ َ َ َ

 .ُّالبغدادي احلافظ
 .إمام أهل احلديث يف زمانه واملشار إليه من بني أقرانه

ًكان إماما ربانيا، عاملا حافظا، ثبتا متقنا: قال اخلطيب ً ً ً ً ً. 
ُّوقال العجيل ْ  .ًهو من أهل األنبار وكان أبوه كاتبا لعبد اهللا بن مالك شيخ: ِ
 علية، وإسامعيل بن عياش، وهبـز بـن أسـد، وحجـاج إسامعيل بن: روى عن

َاألعور، وحفص بن غياث، وأيب أسامة، وروح بـن عبـادة، وابـن عيينـة، وشـبابة،  َْ َ
ٍوغندر، ومروان الفزاري، وهشيم، ووكيع، وحييى القطان، وخلق ْ َ َّ َ. 

اجلوزجــاين، وأمحــد بــن حنبــل، وأمحــد بــن أيب احلــواري : وعنــه خلــق مــنهم
، وأبو يعىل املوصيل، وجعفر الفريايب، واحلسني بن حممد بن ومها من أقرانه

ْعبد الرمحن بن الفهم، وحنبل، وداود بن رشي ْد، وأبو خيثمة َ ، ومها مـن أقرانـه-َ
                                                        

 ).٣١/٥٤٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ..خيار بن بسطام:  يف املصدر)٢(



 ٢٨٣ 
ُّوعباس الدوري، وعبد اهللا بن أمحد، وعبد اخلالق بـن منـصور، والـذهيل، وأبـو  ُّ

 .حاتم الرازي، وأبو زرعة الدمشقي، والرازي
 ابــن عــم حييــى بــن )١(]أنــه[أخــربين شــيخ كاتــب ببغــداد زعــم : قــال ابــن عــدي

ــف : معــني، قــال ــف أل ــف البنــه حييــى أل كــان معــني عــىل خــراج الــري فــامت فخل
 .عىل احلديث حتى مل يبق له نعل يلبسهكله درهم ومخسني ألف درهم فأنفقه 
ًما نعلم أحدا مـن : سمعت عيل بن املديني يقول: وقال أبو احلسن بن الرباء

 . آدم كتب من احلديث ما كتب حييى بن معنيلدن
دخلـــت عـــىل ابـــن معـــني فـــإذا عنـــده أســـفاط : وقـــال حممـــد بـــن نـــرص الطـــربي

ــف حــديث، وســمعته يقــول: وســمعته يقــول ــت بيــدي ألــف أل كــل حــديث ال : كتب
 َفَّلَ فهو كذب، وذكروا أنه خ-]أ-١٠٥[وأشار بيده إىل األسفاط-يوجد هاهنا 

ًمن الكتب شيئا كثريا جدا ً ً. 
 .ًلو مل نكتب احلديث من ثالثني وجها ما عقلناه: وقال حييى بن معني

 .إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش: ًوقال أيضا
ــت مليــئ كتبــا أكتــب عنــه : ًوقــال أيــضا ًأشــتهي أن أقــع عــىل شــيخ ثقــة عنــده بي

 .وحدي
كان قد أكثر من كتابة احلديث وعرف به وكان ال يكاد : وقال حممد بن سعد

 .حيدث
القـرآن كـالم اهللا ولـيس بمخلـوق، واإليـامن : ًال عبـاس سـمعته مـرارا يقـولوق

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(



 ٢٨٤ 
 .يزيد وينقص، وهو قول وعمل
 .انتهى العلم إليه: وقال عيل بن املديني

 .ُومل ينتفع به ألنه كان يتكلم يف الناس: قال أبو زرعة
ُأيب بكر بن أيب شيبة وهو أرسدهم ل: انتهى العلم إىل أربعة: وقال أبو عبيد ه، َ

ُّوأمحـد بــن حنبــل أفقههــم فيــه، وعــيل بــن املــديني أعلمهــم بــه، وحييــى بــن معــني 
 .وأعلمهم بصحيح احلديث وسقيمه حييى بن معني: أكتبهم له، ويف رواية
 .وأعلمهم بتصحيف املشايخ حييى بن معني: وقال صالح جزرة

أمحـــد أعلـــم بفقـــه احلـــديث، وحييـــى بـــن معـــني أعلـــم بالرجـــال : ًوقـــال أيـــضا
 .َنى منهوالكُ

هو أعلم بالرجال من عـيل بـن املـديني، ولـيس عنـد عـيل مـن : وقال أبو داود
 .خرب أهل الشام يشء
ــــــل ــــــواب : قــــــال أمحــــــد: وقــــــال حنب ــــــا لألب ــــــا بالرجــــــال، وأحفظن ِّحييــــــى أعلمن ُ

 .ٌّالشاذكوين، وعيل أحفظنا للطوال
مــا قــدم علينــا مثــل أمحــد بــن : قــال حييــى القطــان: د اهللا القــواريرييــوقــال عب

 .حنبل وحييى بن معني
 .ما رأيت يف الناس مثله: وقال عيل بن املديني
اللهـم : ًرأيت ابن معني اسـتقبل القبلـة رافعـا يديـه يقـول: وقال هارون بن بشري

ًإن كنت تكلمت يف رجل وليس هو عندي كذابا فال تغفر يل ُ َّ. 
 .ٌالسامع مع حييى شفاء ملا يف الصدور: قال أمحد بن حنبل



 ٢٨٥ 
 : رأيت أمحد بن حنبل يسأل حييى بن معني عند روح بن عبـادة:وقال عباس

ْمن فالن؟ ما اسم فالن؟ َ 
إذا رأيت البغدادي حيب أمحـد بـن حنبـل فـاعلم أنـه صـاحب : وقال أبو حاتم

 .َّسنة، وإذا رأيته يبغض حييى بن معني فاعلم أنه كذاب
ُّوقال حممد بن رافع النيسابوري ل حـديث كـ: ُسمعت أمحد بن حنبل يقول: َّ

 .فليس بثابت: ال يعرفه حييى بن معني فليس بحديث، ويف رواية
ال بــأس أن يعطــي زكــاة الفطــر فــضة، وكــان يــرى : ســمعته يقــول: وقــال عبــاس

ــضاء ركعتــي الفجــر بعــد طلــوع الــشمس، وإن فعلهــام بعــد  ــضاء الــوتر، ويــرى ق ق
 ويعيد :ويعيد من صىل خلف الصف وحده، قال: ، قال)١ً(الصالة مل أر عليه شيئا

ِاإلمام املحدث وال يعيدون، وكان ال يرى الصالة عىل الغائب، وكان يقنت يف  ْ ُ
النصف األخري من شهر رمضان يف وتره ويرفع يديه إذا دعـا يف الـوتر، وكـان ال 

كـل امــرأة أتزوجهـا فهــي طـالق، وكــان ال يــرى : يـرى وقــوع الطـالق عــىل مـن قــال
ب الرجـل ابنتـه مـن رجـل بـال مهـر وال وال أرى أن هيـ: املسح عىل العاممة، قـال

 .أن يتزوجها عىل سورة من القرآن
َومن شعره ما رواه داود بن رشيد عنه قال ُ ِ ْ  :]ب-١٠٥[ِ

ُال يـــذهب حلـــه وحرامـــهـــــامل َ َ ّ ِ  
 

ـــه  ـــدا آثام ـــى يف غ ـــا وتبق   ًيوم
ُحتــى يطيــب رشابــه وطعامــه   لــــيس التقــــي بمتــــق إلهلــــه ُ ُُ  
ُن يف حسن احلـديث كالمـهويكو   ُّويطيب ما حيـوي وتكـسب كفـه ْ ُ  

                                                        
 . كذا، وقابل بام يف األصل)١(



 ٢٨٦ 
ــه عــن ربــه ــق النبــي لنــا ب ِّنط ُفعـــىل النبـــي صـــالته وســـالمه   َ ُ  

كـان أمحـد بـن : سمعت أبا زرعة الرازي يقول:  قال سعيد بن عمرو الربذعي
َّحنبـل ال يـرى الكتابـة عــن أيب نـرص الـتامر وال عـن حييــى بـن معـني وال عـن أحــد 

ِممن امتحن فأجاب ُ. 
 .تقــع فيــه: ســمعت أبــا داود يقــع يف ابــن معــني فقلــت: هــانئوقــال إبــراهيم بــن 

ُّمن جر ذيول الناس جروا ذيوله: فقال َّ. 
سـمعت : ُسمعت عيل بن احلسني بن اجلنيد يقـول: وقال أبو بكر بن مهرويه

َّإنا لـنطعن يف أقـوام لعل: ابن معني يقول ُّهـم قـد حطـوا رحـاهلم يف اجلنـة مـن أكثـر ُ َ
فــدخلت عــىل ابــن أيب حــاتم وهــو يقــرأ عــىل : هرويــه قــال ابــن م.مــن مــائتي ســنة

 فحدثتـه هبـذه احلكايــة، فبكـى، وارتعـدت يــداه »اجلـرح والتعــديل«النـاس كتـاب 
 .ده، وجعل يبكي ويستعيدين احلكايةحتى سقط الكتاب من ي

ًحدثني شيئا أذكرك به؟ فقال: ً وسأل رجل يوما ابن معني فقال أذكرين بأنك : ِّ
 .سألتني فلم أحدثك

أي الرجـال أعجـب : ُأل ابن معني امرأة من أهل املدينة اسمها حبـى فقـالوس
الذين تشبه خدودهم خدود النساء، وذكروا عنده اجلواري : إىل النساء؟ فقالت
ــألف دينــار صــىل اهللا عليهــا: وحــسنهن فقــال ــت جاريــة ابتيعــت ب فقيــل لــه يف . رأي

 . صىل اهللا عليها وعىل كل مليح: فقال.ذلك
هـ، ومات باملدينة النبوية ١٥٨ ولد ابن معني سنة :بن أيب خيثمةقال أبو بكر 

ًهــ، وقـد اســتوىف مخـسا وسـبعني ســنة، ٢٣٣لـسبع ليـال بقــني مـن ذي القعـدة ســنة 
 . عليه صاحب الرشطةَّ وصىل،ُودخل يف الست، ودفن بالبقيع



 ٢٨٧ 
ّوغسل عىل أعواد النبي صىل اهللا . وقال البخاري يف تاريخ وفاته كذلك عليه ُ

ِم، ومحل عليها، ونودي بني يديهوسل  هذا الـذي كـان ينفـي الكـذب عـن رسـول اهللا :ُ
 .ً سنة إال نحوا من عرشة أيام٧٧صىل اهللا عليه وسلم، وكان له يوم مات 

ًكان ذاهبا إىل احلج فامت باملدينة يوم :  وقال غريه.وكذا قال عباس الدوري
ات حـسنة وأرثـي بمـراث هـ، ورويـت لـه منامـ٢٣٣السبت، واتفقوا كلهم أنه سنة 

 :جيدة فمن ذلك
 ذهـــــــب العلـــــــيم بعيـــــــب كـــــــل
ٍمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحدث ِّ َ ُ  

  وبكـــل خمتلـــف مـــن اإلســـناد 
ٍوبكل وهـم يف احلـديث ومـشكل ِ ْ ـــْعُي   ُ ـــالدَن ـــل ب ـــامء ك ـــه عل   ُى ب

 بن املغرية بن إسامعيل بـن أيـوب بـن سـلمة بـن عبـد اهللا بـن الوليـد بـن )١( حييى)ت( .١٣٤٨
َي، أبو سلمة املدينالوليد بن املغرية القريش املخزوم َ. 

ْأبيه، وأخيه، وابن أيب فديك، وغريهم: ، روى عن)٢(شيخ َ  .]أ-١٠٦[ُ
ُّأبو عروبة، وزكريا الساجي، وابن أيب الدنيا، وأبو حاتم، : وعنه مجاعة منهم َّ

 .صدوق ثقة: وقال
ِيغرب:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف  ُ. 

 .هـ٢٥٣مات سنة 
ْ بن املق)٣(حييى) ق س د( .١٣٤٩ َّدام بن معدي كرب الكندي احلميصِ ْ ِ ُِّ ْ. 

                                                        
 ).٣١/٥٦٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل : ه قول)٢(
 ).٣١/٥٧٠: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٢٨٨ 
 .وعنه ابنه صالح. عن أبيه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
َّ بن املنذر بن خالد بن أيب خالد بن أيب دجانة األنصاري)١(حييى .١٣٥٠ َ ُ ْ ُ. 

 .ال أعرفه: قال أبو حاتم
 :أماف

 أيب  قـال ابـن.ً فـسمع إرسائيـل وزهـريا. بن املنذر الكويف، أبـو املنـذر)٢(حييى .١٣٥١
 .وحدثنا عنه أمحد بن حييى الصويف: حاتم

ُّ بن املهلب البجيل، أبو كدينة الكويف)٣(حييى) س ت خ( .١٣٥٢ ُ َ َ ُْ ُّ َ َ َّ َ ُ. 
ّإســامعيل بــن أيب خالــد، وســعيد اجلريــري، وســليامن األعمــش، : روى عــن َ ُ

َّوالتيمي، وعبد اهللا بن عون، وعطاء بن السائب، وليث بن أيب سليم، وعدة ْ َ ُ ِّ. 
ْأبو أسامة، وعفان، وأبو نعيم: عة منهموعنه مجا َ ُ َّ. 

ُّ والعجيل، وأبو داود،قال ابن معني ْ  .ثقة:  والنسائي،ِ
َّوقال النسائي مرة  .ليس به بأس: َ

 .ربام أخطأ:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بن موسى بن عبـد ربـه بـن سـامل احلـداين، أبـو زكريـا البلخـي )١(حييى) س ت د خ( .١٣٥٣ ُّْ َ َِّّ ُ

                                                        
 ).٩/١٩٠: (»اجلرح والتعديل «)١(
 ).٩/١٩٠: (»اجلرح والتعديل «)٢(
 ).٣٢/٥: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٢٨٩ 
ّالسختياين، املعروف بخت َ ِ َّ َّ. 

سفيان بن عيينة، وشبابة، ووكيع، والوليد بن مسلم، ويزيد : ، روى عن)٢(شيخ
 .بن هارون، ومجاعة
ُّجعفــر الفريــايب، واحلــسن بــن ســفيان، وعبــد اهللا بــن عبــد : وعنــه مجاعــة مــنهم ْ ِ

 .)٣(ًكان مرجئا: الرمحن الدارمي، وموسى بن هارون احلافظ، وقال
ُّو زرعة والنسائيوقال أب  .ثقة: َّ

ُّوقال حممد بن إسحاق الثقفي ِ ٌثقة مأمون: َّ  .كان من ثقات املسلمني: َوقال مرة. ٌ
ُّوقال الدارقطني  . »الثقات«وذكره ابن حبان يف . كان من الثقات: َّ

 .هـ٢٤١:أربعني، وقيل: ، وقيل٣٩مات سنة 
ُّ بن ميمون بن عطاء بن زيـد القـريش،)٤(حييى) د( .١٣٥٤ َ ُْ َ ُّ أبـو أيـوب الـتامر البـرصي، وقيـلَ َْ َّ َّ :

ًأصــله مــن البــرصة ونــزل بغــداد، كــان جليــسا ملعتمــر بــن :  وقيــلُّالبغــدادي، ِ َ ُ
 .سليامن
َّثابت، وعاصم األحول، وابن جريج، ويونس بن عبيد، وعدة: روى عن ِ ُ َ ُ. 

َّحممـد بـن حـرب النـشائي، وحممـد بـن هـارون املقـرئ، : وعنه مجاعـة مـنهم
 .ليامن وهو من أقرانهومعتمر بن س
ُليس بيشء، جربنا حديثه، كان يقلب األحاديث: قال أمحد َْ. 

                                                                                                                              
 ).٣٢/٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»كاملهتذيب ال«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(
 .كان من خيار املسلمني:  كذا، والذي يف املصدر)٣(
 ).٣٢/١٠: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٢٩٠ 
 .ًكان عندي ضعيفا: وقال عيل بن املديني

ًكان كذابا: َّوقال الفالس َّ َ. 
 .منكر احلديث: وقال مسلم
 .ليس بثقة وال مأمون: وقال النسائي
 .ال حتل الرواية عنه بحال: وقال ابن حبان
 .مرتوك: ُّوقال الدارقطني

 .)١(مات ببغداد سنة تسعني ومائة
ْ بن ميمون احلرضمي، أبو عمرة املرصي)٢(حييى) س د( .١٣٥٥ ِ ْ ُّ ْ ََ ْ  .، قاضيهاَ

ِّربيعــة اجلــريش، وســهل بــن ســعد، ووداعــة اجلمــدي، ووهــب بــن : روى عــن ْْ َ َ َ ُِّ
ِّوهب القايض، عىل خالف فيهام، وأيب سامل اجليشاين ْ َ. 

ن دينار، وابـن هليعـة، وعمـرو بـن احلـارث، حكيم بن رشيك، وعطاء ب: وعنه
ْوعياش بن عقبة ُ ََّ. 
 .ُصالح احلديث: قال أبو حاتم
ُّوقال النسائي  .ليس به بأس: َّ

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
                                                        

، وذكــر ســنة وفاتــه مــن زيــادات احلــافظ ابــن )دار الكتــب.  ط٧/٢٢٣: (»ميــزان االعتــدال «)١(
 .»هتذيب الكامل«كثري عىل 

 ).٣٢/١٢: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٢٩١ 
 .هـ١١٤َّأرخ ابن يونس وفاته سنة 

ُّ بن ميمون الضبي)١(حييى) ق س خت( .١٣٥٦ ْ َِّ ُّ، أبو املعىل العطار الكويف]ب-١٠٦[َّ ُ َّ َ ََّ ُ. 
ِّإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبري: عن ْ، وأيب عثامن النهدي)س خت(َّ ُ. 
َّإسامعيل بن علية، ومحاد بن زيد، وسامل بن نوح، وشـعبة، وعـيل بـن : وعنه َ ُ

ُّعاصم، وحممد بن إسامعيل الضبي، ووهيب بن خالد َّ. 
 .ليس به بأس: قال ابن معني

 .ثقة: وقال مرة والنسائي
 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم

َ بن نرص بن حاجب القريش)٢(حييى .١٣٥٧ ْ، عداده يف أهل مروُ َ ُ َ ِ. 
ْثـــور بـــن يزيـــد، وحيـــوة بـــن رشيـــح، وعاصـــم األحـــول، وهـــالل بـــن : روى عـــن َ

 .َّخباب، ويونس بن يزيد، وأيب حنيفة، وغريهم
قلــــت لـــه أيــــش قــــصتك، أرى : وكتـــب عنــــه أبـــو حــــاتم بــــالري وببغـــداد، وقــــال

كان بيني وبني برش املرييس يف احلداثة :  قال؟ديث منقبضني عنكأصحاب احل
ًمعرفــة فلــام قــدمت أتــاين مــسلام ِّ َ هــو :  فقــالف حالــه لــذلك؟ِّعُضَفــ:  فقيــل أليب.ُ

 .ادعى ذلك، وعندي بليته قدم رجاله
ليس بيشء، سل أباك عنه فإنه : سألت أبا زرعة عنه فقال: وقال ابن أيب حاتم
 .ادكتب عنه بالري وببغد

                                                        
 ).٣٢/١٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٤٧٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٤١١: (» االعتدالميزان«)٢(



 ٢٩٢ 
ِقال وسئل أيب عنه فقال  .تكلم الناس فيه: ُ

 .ًكان جهميا يقول بقول جهم: سألت أمحد عنه فقال: وقال مهنا
 .أرجو أنه ال بأس به: وأما ابن عدي فأورد له أحاديث حسنة وقال

 .هـ٢١٥مات سنة 
ُّ بن النرض األنصاري السلمي املدين)١(حييى) ق صد بخ( .١٣٥٨ ُّ ََّ ََّ ُّ. 

َّسـعد، وعلقمـة بـن وقـاص، وحممـد بـن عبـد الـرمحن بـن عامر بـن : روى عن
ْثوبان، وأيب سلمة، وأيب قتادة، وأيب هريرة َ. 

ابنه أبو بكر، وإبراهيم بن حممـد بـن أيب حييـى، وأبـو صـخر محيـد بـن : وعنه
ْزياد، وأبو األسود حممد بن عبد الرمحن، وحممد بن عمرو بن علقمة َ. 

 .ثقة، يروي عنه الثقات: قال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 :وهلم
َّ بن النرض بن عبد اهللا بن األصبهاين، أبو زكريا الدقاق)٢(حييى .١٣٥٩ ُّ ْ َّ. 
 .احلسني بن حفص، وأيب داود الطياليس: عن
ْأمحد بن عيل بن اجلارود، وحممـد بـن حييـى بـن منـده، وأبـو بكـر بـن : وعنه َ
 .أيب داود

                                                        
 ).٣٢/١٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/١٨: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٢٩٣ 
ْ بن النرض البصري)١(وحييى .١٣٦٠ َّ. 

 .عن جمالد
 .جمهول: قال أبو حاتم

ُّ بن هاشم بن كثري السمسار، أبو زكريا الغساين)٢(حييى .١٣٦١ َّ  .، الكويف، نزيل بغدادَِّ
 خالد، واألعمش، وابن أيب ليىل، وهشام بن )٣(]أيب[إسامعيل بن : روى عن

 .عروة
 .يزيد بن هارون: وعنه خلق منهم

ن ال يــصدق، كــان يكـذب، وكــا: وسـمع منــه أبـو حــاتم ومل حيـدث عنــه، وقـال
 .ترك حديثه

ًوكذبه ابن معـني أيـضا َّوقـال مـرة. َّ أتـراه وضـع : هـو دجـال هـذه األمـة، قيـل لـه: َ
ِهو ال حيسن يضع، ولكن وضعت له: هذه األحاديث؟ فقال ُ. 
 .ال يكتب عنه: وقال أمحد بن حنبل

ُّوقال النسائي  .مرتوك: َّ
 .كان يضع احلديث عىل  الثقات: وقال ابن حبان

 .ضعيف: ُّارقطنيَّوقال الد

                                                        
 ).٩/١٩٢: (»اجلرح والتعديل «)١(
 ).٨/٤٨٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٤١٢: (»ميزان االعتدال«)٢(
 . زيادة من املصدر، سقطت من األصل)٣(



 ٢٩٤ 
 .كان ببغداد يضع احلديث ويرسق: وقال ابن عدي
ًوهو الذي روى عن مـسعر عـن قتـادة عـن أنـس مرفوعـا: قال ابن حبان َ ْ عنـد «: ِ

 .َوإنام هو يزيد الرقايش عن أنس قوله: ، قال»كل ختمة دعوة مستجابة
 ]أ-١٠٧[ابـن فـضفاض،: ُ بن هانئ بن عروة بـن قعـاص، ويقـال)١(حييى) س ت د( .١٣٦٢

، وكـان مـن أرشاف العـرب، وكـان أبـوه ممـن قتلـه ُّاملرادي، أبو داود الكويف
 .ابن زياد يف شأن احلسني بن عيل

 .أبيه، وأنس بن مالك، ومجاعة من التابعني: روى عن
ُّالثوري، ورشيك، وشعبة، وقال: وعنه مجاعة منهم  .كان سيد أهل الكوفة: َّ

 .ثقة: ُّيان والنسائيوقال ابن معني وأبو حاتم ويعقوب بن سف
 .ٌصالح من سادات الكوفة: زاد أبو حاتم

ُّوقال الدارقطني  .ُحيتج به: َّ
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بن أيب اهليثم العطار الكويف)٢(حييى)م بخ( .١٣٦٣ ُ َّ ََ َ ْ. 
 .َّأبيه، والشعبي، وحممد ويوسف ابني عبد اهللا بن سالم: روى عن
َهللا بن داود، وابن املبارك، وأبو نعيم، ووكيـع، سفيان بن عيينة، وعبد ا: وعنه ُ
 .وآخرون

                                                        
 ).٣٢/١٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/٢٠: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٢٩٥ 
 .ثقة: قال ابن معني
 .ليس به بأس: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َّســامين رســول اهللا صــىل اهللا عليــه «: َّحــدث عــن يوســف بــن عبــد اهللا بــن ســالم َ

 .»وسلم يوسف، وأقعدين عىل حجره، ومسح رأيس
ْضح األنصاري، موالهم، أبو متيلة املروزي بن وا)١(حييى) ع( .١٣٦٤ َ ُ. 

ْاحلــسني بــن واقــد، واألوزاعــي، وفلــيح بــن ســليامن، وحممــد بــن : روى عــن َ ُ ِّ
 .إسحاق، ومجاعة

َأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، واحلسن بن عرفة، : وعنه مجاعة منهم َ
ُّوأبو بكر بن أيب شيبة، وعبد اهللا بن حممد النفييل، وحممد بن ع ْ َ َبد اهللا بن نمريُّ ُ. 

ليس به بأس، أرجو إن شاء اهللا أن ال يكون به بأس، كتبنا عنه عىل : قال أمحد
 .باب هشيم

َّوقــال مــرة. لــيس بــه بــأس: وقــال ابــن معــني َّوقــال مــرة. ثقــة: َ قــد رأيتــه مــا كــان : َ
 .ًحيسن شيئا

ِّوقدمه عيل بن املديني عىل الفضل بن موسى السيناين، وقال روى الفضل : َّ
 .أحاديث مناكري

ُّوقال حممد بن سعد والنسائي  .ثقة: َّ

                                                        
 ).٣٢/٢٢: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٢٩٦ 
 .ٌصدوق: وقال ابن خراش
 .َّ حيول من هناك»الضعفاء«ُّثقة، أدخله البخاري يف : وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بن وثاب األسدي، موالهم، الكويف املقرئ تابعي)١(حييى)ق س ت م خ( .١٣٦٥ ُّ َِ َ َ َّ. 

ـــ: روى عـــن اس، وابـــن عمـــر، وأرســـل عـــن ابـــن مـــسعود، وأيب هريـــرة َّابـــن عب
ِّزر، ومرسوق، وأيب عبد الرمحن السلمي، وغريهم: وعائشة، وروى عن َُّ. 

ْســـلمة بـــن كهيـــل، واألعمـــش، والـــشعبي، وقتـــادة، وأبـــو : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم َ ُ َ َ
 .إسحاق

 .ثقة:  والنسائي)٢(قال ابن معني وأبو زرعة
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .ثنى األعمش عىل قراءته وخشوعه رمحه اهللاوأ
 .كان إمام أهل الكوفة يف القرآن: وقال غريه

 .مات سنة ثالث ومائة: َّقال الفالس وغري واحد
 :وهلم

                                                        
 ).٣٢/٢٦: (»هتذيب الكامل« )١(
هتـذيب «والنقل عـنهام مـن زيـادات احلـافظ ابـن كثـري عـىل ) ٩/١٩٣: (»اجلرح والتعديل «)٢(

 .»الكامل



 ٢٩٧ 
 .، من أهل اجلزيرةَّ بن وثاب)١(حييى .١٣٦٦

َّأن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قرأ «: عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر
َنه خارجة بن مصعبوع. »﴾والرجز فاهجر﴿ ْ ُ. 

 .ًذكر متييزا
ُّ بن الوليد بن عبادة بن الصامت األنصاري اخلزرجي املدين)٢(حييى) س( .١٣٦٧ َُّ َْ َ ُّ َّ ُ. 

ِّعن جده َّوعنه جبلة بن عطية. َ ِ  .»الثقات«ذكره ابن حبان يف . َ
ُّ بن الوليد بن املسري الطائي، ثم السنبيس، أبو الزعراء)٣(حييى) ق س د( .١٣٦٨ ِ ْ ِّ َّ َّ َِ َّ ُّ الكويفُ ُ. 
ْسعيد بن عمرو بن أشو: عن  .ُِحمل بن خليفة )٤(ع، وعنَ
َزيد بن احلباب، وأبو عاصم، وابن مهدي، وآخرون: وعنه ُ. 

 .]ب-١٠٧[ليس به بأس: قال النسائي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بن وهب الكلبي)٥(حييى .١٣٦٩ ْ َ. 
 .)٦(روى عنه إسحاق بن خباب. وجلده صحبة
 .هولجم: قال أبو حاتم

                                                        
 ).٣٢/٢٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/٣٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٢/٣٠: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. وعنه:  يف األصل)٤(
 .)٨/٤٨٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٤١٣: (»ميزان االعتدال«و) ٩/١٩٤: (»اجلرح والتعديل« )٥(
 .حباب، باملهملة:  كذا، ويف املصادر)٦(



 ٢٩٨ 
َّ بــن حييــى بـــن بكــر بــن عبــد الـــرمحن بــن حييــى بــن محـــاد، )١(حييــى) س ت م خ( .١٣٧٠ ََ ْ

ُّالتميمـي احلـنظيل، مـن أنفـسهم، وقيـل ْ َ ْمـوىل بنـي منقـر، أبـو زكريــا : مـوالهم وقيـل: ُّ ُ
ُّالنيسابوري َّ. 

إســـامعيل بـــن عيـــاش، وحفـــص بـــن غيـــاث، واحلامديـــن، : ، روى عـــن)٢(شـــيخ
ــــن ــــة، وســــليامن ب ــــن عيين ــــن نمــــري، وســــفيان ب ــــارك، واب ــــن املب ــــد اهللا ب ــــالل، وعب َ ب ُ

ــع، ويزيــد بــن  ِّوالــدراوردي، ومالــك، ومــسلم بــن خالــد الزنجــي، ومعتمــر، ووكي ّ
 .زريع، ويزيد بن هارون، وخلق

ُّابنــه حييــى، والبخــاري، ومــسلم، وإســحاق بــن راهويــه، : وعنــه مجاعــة مــنهم
ُّوعبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرمحن الـــدارمي، وعبيـــد اهللا بـــن فـــض الة، وحممـــد بـــن أســـلم َّ
ُّالطويس، وحممد بن حييى الذهيل، ويعقوب بن سفيان ُّْ ُّ ُِّ. 

ًكان ثقة وزيادة، وأثنى عليه خريا: قال عبد اهللا بن أمحد عن أبيه ً. 
 .أخرجت خراسان ابن املبارك وحييى بن حييى: وقال أبو داود عنه

 .هو أثبت من ابن مهدي: وقال إسحاق بن راهويه
َّوقال مرة  .ما رأيت مثله، وال رأى هو مثل نفسه: َ
َّوقال مرة  .َمات يوم مات وهو إمام أهل الدنيا: َ

ُرحيانـة : كنـا إذا رأينـا روايتـه عـن يزيـد بـن زريـع قلنـا: ُوقال احلـسن بـن سـفيان
 .أهل خراسان عن رحيانة أهل العراق
                                                        

 ).٣٢/٣١: (»هتذيب الكامل« )١(
 .»املهتذيب الك«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٢(



 ٢٩٩ 
ُكـان مـن بنــي متـيم مـن أنفـسهم، وكـان ثقـة، يرجــع : وقـال العبـاس بـن مـصعب ْ َ

 . زهد وصالحإىل
َّوقال أمحد بن سيار ًكان ثقة، حسن الوجه، طويل اللحية، وكان خريا فاضال : َ ً َ َ

 .ًصائنا لنفسه
 .ثقة، ثبت: وقال النسائي

َّوقال مرة  .حييى بن حييى الثقة املأمون: َ
 .هـ٢٢٦مات يوم األربعاء يف آخر صفر سنة 

َأوىص بثيــاب بدنـ:  وقـال،»الثقــات«وذكـره ابــن حبـان يف  ه ألمحــد بـن حنبــل، َ
ًفكــان أمحــد حيــرض هبــا اجلامعــات، وكــان مــن ســادات أهــل زمانــه علــام ودينــا  ً

ًوفضال ونسكا وإتقانا، ومات يف آخر صفر سنة  ً َُ ً  .هـ٢٢٦ْ
وذلك ليلة األربعاء غرة ربيـع :  سنة قال٨٤وحكى احلاكم أنه مات وهو ابن 

 وقـت وفاتــه فمــن ًولــست أعلــم مـن مــشاخينا خالفــا يف: هـــ، قـال٢٢٦األول سـنة 
خـــالف هـــذا فهـــو خمطـــئ، قـــال واملكتـــوب عـــىل لـــوح قـــربه خطـــأ فإنـــه يف ســـنة 

 .هـ وكال القولني خطأ٢٢٥سنة : وقال بعضهم: هـ، وقال٢٢٤
لـيس هـذا مـن لبـايس، : وحكى احلاكم أنه ملا أتى أمحـد بـن حنبـل بثيابـه قـال

َّوقبل منها ثوبا، ورد الباقي ً َِ. 
ــــن)١(حييــــى) د( .١٣٧١ ــــن حييــــى قــــيس ب ــــن عمــــرو ب ــــن ) ١( حارثــــة ب ــــاة ب ــــن عبــــد من ــــد ب بــــن زي

                                                        
 ).٣٢/٣٧: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٣٠٠ 
َاخلشخاش  ْ ْ بن وائل بن عوف بن عمرو بـن عـامر)٢(]بن بكر[َ غـري ذلـك، : ، وقيـلَ

ُّالغــساين الــشامي، أبــو عــثامن الدمــشقي، ســيد أهلهــا، اســتعمله عمــر بــن  ُّ َِّّ َّ َ
ْعبد العزيز عىل قضاء املوصل َ. 

، )٣(حممــــود بــــن أســــيدســــعيد بــــن املــــسيب، وعــــروة بــــن الــــزبري، و: روى عــــن
َّومكحول، وأيب إدريس، وعمرة، وعدة ِ ْ َ. 

ْابنه هشام، وخالد بن دهقان، وابن عيينـة، وعبـد اهللا بـن عـون، وحممـد : وعنه َ ْ ِ
 .]أ-١٠٨[بن إسحاق، وآخرون
 .ًكان عاملا بالفتيا والقضاء، وله أحاديث: قال حممد بن سعد

َّوقـــال حييـــى بـــن معـــني واملفـــضل بـــن غـــسان الغـــال َ َّ َ ُّيب، ويعقـــوب بـــن ســـفيان ُ
 .ثقة: والطرباين

َزاد الغاليب  .ًوكان من الفقهاء، وكان أبوه رشيفا عىل رشطة مروان: َ
ّكندي، من فقهاء الشام وقرائهم: وقال ابن حبان ْ ِ. 

ِّمـــن ســـي: ًامللـــك يومـــاقـــال هـــشام بـــن عبـــد : ِّوقـــال أبـــو زرعـــة الدمـــشقي د أهـــل َ
َّدمشق؟ قالوا حييى بن حييى الغساين َ. 

ْقــال دحــيم وغــري واحــد َ : ، وقيــل٥: ، وقيــل٣ســنة : هـــ، وقيــل١٣٢مــات ســنة : ُ
 .ست وثالثني، وقد قارب السبعني أو جازها بيسري

                                                                                                                              
 .عمر، وما أثبتناه من املصادر:  يف األصل)١(
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)٢(
 .وما أثبتناه من املصدر. لبيد:  يف األصل)٣(



 ٣٠١ 
 :فأما
 املشهور »املوطأ«، فقيه األندلس، وراوي  بن حييى بن كثري الليثي)١(حييى .١٣٧٢

 .عن اإلمام مالك بن أنس
 . بن أيب حييى)٢(حييى) س( .١٣٧٣

ـــذين  ﴿طـــاء عـــن ابـــن عبـــاس يف قولـــه عـــن عمـــرو بـــن دينـــار عـــن ع ـــىل ال َوع َِ َّ َ َ
ُيطيقونه َُ ُ ِ﴾ .ْوعنه ورقاء بن عمر َ. 
ْ بن يزداد العسكري)٣(حييى) ق( . ١٣٧٤ ْ أبو السقر، ويقال،َ  .َّأبو الصقر، الوراق: َّ

ْ بـن حممـد، وأيب نعـيم وغريمهـاحـسني: روى عن، )٤(شيخ َ ابـن ماجـه، :  وعنـه.ُ
 .ومخسة آخرون

ُّأبو يزيد البرصي: ُّبن يزيد اهلنائي، أبو نرص، ويقال )٥(ىحيي) د م( .١٣٧٥ َْ. 
َّأنس، والفرزدق الشاعر واسمه مهام بن غالب: عن َ. 
َإســـامعيل بـــن عليـــة، وخلـــف بـــن خليفـــة، وشـــعبة، وعتبـــة بـــن محيـــد، : وعنـــه َّ َ ُ

ُّوحممد بن دينار الطاحي ِ َّ. 
 .ٌشيخ: قال أبو حاتم

                                                        
 .ًمتييزا) الرسالة.  ط٤/٣٩٩: ( ترمجه احلافظ ابن حجر يف هتذيبه)١(
 ).٣٢/٤١: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٢/٤٣: (»ذيب الكاملهت« )٣(
 .»هتذيب الكامل«من زيادات احلافظ ابن كثري عىل . شيخ:  قوله)٤(
 ).٣٢/٤٣: (»هتذيب الكامل« )٥(



 ٣٠٢ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بن يزيد اجلزري، أبو شيبة الرهاوي)١(يىحي) د( .١٣٧٦ ُُّّ ْ َ َ َ. 
ْبكري بن فريوز، وزيد بن أيب أنيسة: عن َ ُ. 
ُإســـــامعيل بـــــن عيـــــاش، وحممـــــد بــــن إســـــحاق، وحممـــــد بـــــن مهـــــاجر : وعنــــه َّ َ
 .ُّاألنصاري

 .مل يصح حديثه: قال البخاري
 .كل من هناَّوَحـُليس به بأس، أدخله البخاري يف الضعفاء ي: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ًال أرى برواياته بأسـا، ولـيس هـو بكثـري احلـديث، وأرجـو أن : وقال ابن عدي
 .ًيكون صدوقا

 .ُّ بن يزيد بن عبد امللك، النوفيل املدين)٢(حييى .١٣٧٧
 .عن أبيه

 .منكر احلديث، ال أدري من هو أو من أبيه: قال أبو حاتم
َالضعف عىل حديثه ب: وقال ابن عدي ْ  .ِّنيَّ

 .، خال القايض أبو يوسفُ بن يعقوب بن مدرك، أبو طالب القاص)١(حييى .١٣٧٨
                                                        

 ).٣٢/٤٤: (»هتذيب الكامل« )١(
) ٤٧٠ص(: »اإلكـــــامل«و) ٨/٤٨٣: (»لـــــسان امليـــــزان«و) ٤/٤١٤: (»ميـــــزان االعتـــــدال«)٢(

 .يف األصل) أ(ومل يرمز له ). ٢/٣٦٦(: »تعجيل املنفعة« و)٣/١٨٩٧: (»التذكرة«و



 ٣٠٣ 
 .إبراهيم التيمي، وحمارب بن دثار: عن
 .إبراهيم بن عيينة، وأبو متيلة: وعنه

 .حمله الصدق: قال أبو حاتم
 .منكر احلديث: وقال البخاري
 .يروي عن الثقات املقلوبات، ال جيوز االحتجاج به: وقال ابن حبان
 .ال أعرف له من احلديث إال اليسري: وقال ابن عدي

ْ بـــن يعـــىل بـــن احلـــارث بـــن حـــرب بـــن جريـــر بـــن احلـــارث )٢(حييـــى) ق س د م خ( .١٣٧٩ ََ ْ
 .املحاريب، أبو زكريا الكويف

 .)س(، وزائدة بن قدامة)ق س د م خ(أبيه: ، روى عن)٣(شيخ
َّاجلوزجاين، وحجاج بن الشاعر، وعب: وعنه مجاعة منهم َّ َ ََ ُّْ ُّاس الدوري، وأبو ُ ُّ
 .ثقة: زرعة، وأبو حاتم، وقال
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .هـ٢١٦مات سنة 
ُّ بن يعىل بن حرملة التيمي، أبو املحياه الكويف)٤(حييى)ق س ت م( .١٣٨٠ ُ َّ ُّ ْ ْ ََ َ ُْ َّ. 

                                                                                                                              
 ).٨/٤٨٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٤١٤: (»ميزان االعتدال«)١(
 ).٣٢/٤٦: (»هتذيب الكامل«)٢(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل : قوله)٣(
 ).٣٢/٤٨: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٣٠٤ 
ْأبيــه، وســلمة بــن كهيــل، وعبــد امللــك بــن عمــري، وليــث بــن أيب ســليم، : عــن ْ ََ ُ َ ُ ُ

 .ومنصور بن املعتمر، وهشام بن عروةوحممد بن إسحاق، 
أسود بن عامر، وداود بن عمرو، وسفيان بن عيينـة، وابنـا : وعنه مجاعة منهم

 .أيب شيبة، وقتيبة، وحييى بن حييى
 .ثقة: قال ابن معني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 . ]ب-١٠٨[ سنة٩٦مات سنة ثامنني ومائة، وهو ابن : قال مطني

ُّ يعىل األسلمي القطواين، أبو زكريا الكويف بن)١(حييى) ت بخ( .١٣٨١ ُّ ََ َ ْ. 
إســـامعيل بـــن أيب خالـــد، واألعمـــش، ورشيـــك، وعبـــد امللـــك بـــن أيب : عـــن

 .سليامن، ويونس بن خباب، ومجاعة
َّإسحاق بن أيب إرسائيل، وعباد بن يعقوب، وأبو بكـر بـن : وعنه مجاعة منهم
 .أيب شيبة، وقتيبة
 .ليس بيشء: قال ابن معني

 .مضطرب احلديث: البخاريوقال 
 .ضعيف، ليس بالقوي: وقال أبو حاتم
 .كويف من شيعتهم: وقال ابن عدي
يـروي عنـه أبـو نعـيم رضار بـن رصد، وهـو يـروي عـن الثقـات : وقال ابن حبان

                                                        
 ).٣٢/٥٠: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٣٠٥ 
َّاملقلوبات، فال أدرى من أهيام، ومع ذلك فيجب التنكب عام روى َ)١(. 

ُ بـن يعمـر البـرصي، أبـو سـلي)٢(حييـى) ع( .١٣٨٢ َُّ ، أبـو عــدي: أبـو سـعيد، ويقـال: امن، ويقـالْ
 .قايض مرو أيام قيس بن مسلم، تابعي جليل

َ وسليامن بـن رصد، وابـن عبـاس،جابر: روى عن ، )م(، وابـن عمـر)س د م خ(ُ
، وأيب )ق د م خ(ُّوعثامن، وعيل، وعامر والنعامن بن بشري، وأيب األسود الدؤيل

 .ريرة، وعائشة أم املؤمننيذر الغفاري، وأيب سعيد، وأيب موسى، وأيب ه
 .سليامن التيمي، وعطاء، وعكرمة، وقتادة: وعنه مجاعة منهم

ُّقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي  .ثقة: َّ
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .مل يسمع من عائشة: وقال أبو داود
ُّ بن يامن العجيل، من أنفسهم، أبو زكريا الكويف)٣(حييى)٤ م بخ( .١٣٨٣ ُ ْ َ ُّ َْ ِ َ. 

َّأبيه، والثوري، واألعمش، وهشام بن عروة، وعدة: روى عن ِ. 
َابنــه داود، واحلــسن بــن عرفــة، وابنــا أيب شــيبة، وعمــرو : وعنــه مجاعــة مــنهم َ

َالناقد، وقتيبة، وحممد بن عبد اهللا بن نمري، وأبو كريب، وحييى بن معني، وقال ُ :
َّ يبـايل أي يشء حـدث، كـان يتـوهم احلـ)٤(]مل يكـن[ليس بثبـت  وقـال : ديث، قـالَ

                                                        
 .ا روى، وما أثبتناه من املصدرالتنكب مل:  يف األصل)١(
 ).٣٢/٥٣: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٢/٥٥: (»هتذيب الكامل« )٣(
 . زيادة من املصدر)٤(



 ٣٠٦ 
 .هذه األحاديث ليست من أحاديث سفيان: وكيع

َّوقال ابن معني مرة َّوقال مرة. ًأرجو أن يكون صدوقا: َ  .ليس به بأس: َ
َّصدوق، وكان قد فلج فتغري حفظه: وقال ابن املديني َ َ َ ُِ. 

 .ليس بحجة: وقال حنبل عن أمحد
ُّوقــال زكريــا الــساجي َّضــعفه أمحــد: َِّ ث عــن الثــوري بعجائــب ال َّحــد: وقــال. َ

نــدري مل يــزل هكــذا، أو تغــري حــني لقينــاه، أو مل يــزل اخلطــأ يف كتبــه، وروى مــن 
 .التفسري عن الثوري عجائب
مـا كـان أحـد مـن أصـحابنا أحفـظ : ُّان الصويف، عـن وكيـعوقال أبو بكر بن عف

للحديث منه، كان حيفظ يف املجلس مخـسامئة حـديث، ثـم نـيس فـال أعلـم يف 
 .أحفظ من ابنه داودالكوفة 

كـان مــضطرب احلــديث، يف حديثـه بعــض الــصنعة وحملــه : )١(وقـال أبــو حــاتم
 .ن حديثه خيال كأ:وسمعت حممد بن عبد اهللا بن نمري يضعفه ويقول. الصدق

ًكـان صـدوقا كثـري احلــديث، وإنـام أنكـر عليـه أصــحابنا : قـال يعقـوب بـن شــيبة
قـــدمي أصـــحاب ســـفيان يف كثــرة الغلـــط، ولـــيس بحجـــة إذا خولـــف، وهــو مـــن مت

 .الكثرة
 .خيطئ يف األحاديث ويقلبها: وقال أبو داود

َّوقال مرة  .ًكان عنده وعند األشجعي عن سفيان ثالثون ألفا: َ
                                                        

هتــذيب «والنقــل عنــه مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل ) ٩/١٩٩: (»اجلــرح والتعــديل «)١(
 .»الكامل



 ٣٠٧ 
 .ليس بالقوي: وقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
عامة ما يرويه غري حمفوظ، وهو يف نفسه ال يتعمد الكذب : )١(وقال ابن عدي

 .ه خيطئ ويشتبه عليهإال أن
 .هـ١٨٩ وقيل ٨ مات سنة 

: ، أبــو يوســف، ويقــالَّالزمــي] أ-١٠٩[َ بــن يوســف بــن أيب كريمــة )٢(حييــى) ق خ( .١٣٨٤
ُّأبو زكريا اخلراساين،  . نزيل بغدادُ

إسـامعيل بـن عيــاش، ورشيـك، وعبـد اهللا بـن إدريــس، وأيب : شـيخ، روى عـن
 .بكر بن عياش، وأيب معاوية، ومجاعة

حنبـــل، وعبـــاس الــدوري، وابـــن أيب الــدنيا، وأبـــو زرعـــة : مــنهموعنــه مجاعـــة 
هـو عنــدي صـدوق، وســألت أمحـد بــن : الدمـشقي، والـذهيل، وأبــو حـاتم، وقــال

 .حنبل عنه فأثنى عليه
 .ثقة، وهو من قرية يقال هلا زم: وقال أبو زرعة الرازي
 .مات يف خالفة الواثق: وقال حممد بن سعد

 .هـ ببغداد٢٢٩يل ، وق٦، وقيل ٥سنة : وقال غريه
ُّ األنصاري السلمي)٣(حييى) ق( .١٣٨٥ َّ  .، من ولد كعب بن مالكُّ

                                                        
 .»هتذيب الكامل«ىل والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري ع) ٧/٢٣٦: (»الكامل «)١(
 ).٣٢/٦٠: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٢/٦٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٣٠٨ 
ِّالليث عن عبـد اهللا بـن حييـى عـن أبيـه عـن جـده: روى حديثه  أن جدتـه خـرية :َ

 .امرأة كعب بن مالك أتت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم احلديث
 .، هو ابن مسلم تقدم البكاء)١(حييى •
 . عبد اهللا تقدم، هو ابن اجلابر)٢(حييى •

 . الكندي، كويف)٣(حييى) خت( .١٣٨٦
ِّفيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فال يتزوج بأمه«الشعبي وأيب جعفر : عن ُ«. 

ْوعنه الصلت بن احلجاج َّ. 
: ُ ويــروى عـــن الكنــدي هبــذا، قـــال:»صــحيحه«قــال البخــاري يف النكــاح مـــن 

 .وحييى هذا غري معروف، ومل يتابع عليه
ُّحييـى بـن قـيس الكنـدي: »الثقـات«وقـال ابـن حبـان يف  ْ  عـن رشيـح، وعنـه أبــو ِ

 .حيتمل أن يكون هذا واهللا أعلم:  قال شيخنا.عوانة ورشيك
 .، غري منسوب)٤(حييى)عس( .١٣٨٧
من مات يف حد من حـدود اهللا فـال ديـة لـه إال «: عمري بن سعيد عن عيل: عن

 .نه رواه ابن جريج عن زهري عن إبراهيم ع.  احلديث»..ِّيف حد اخلمر
 . األسود)٥(حييى .١٣٨٨

                                                        
 ).٣٢/٦٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/٦٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٢/٦٢: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٣٢/٦٣: (»هتذيب الكامل« )٤(
: »ان امليــــــزانلــــــس«و ) ٤/٤١٧: (»ميــــــزان االعتــــــدال«و ) ٩/٢٠٠: (»اجلــــــرح والتعــــــديل «)٥(



 ٣٠٩ 
 .ال أعرفه: قال أبو حاتم

 .)١(حييى .١٣٨٩
 .ًطاووسا، وإياس بن معاوية قوهلام: سمع

 .وعنه خالد بن احلارث
 .ال أعرفه: قال أبو حاتم

 .، من ولد يزيد بن أيب زياد)٢(حييى .١٣٩٠
 .ًسمعت منه، وكان كذابا: قال ابن معني

                                                                                                                              
)٨/٤٨٨.( 

 ).٩/٢٠٠: (»اجلرح والتعديل «)١(
 ).٨/٤٨٩: (»لسان امليزان«و ) ٤/٤١٧: (»ميزان االعتدال «)٢(



 ٣١٠ 
 

َ بن فساءة)١(يزداد) ق مد( •  .ساءة، تقدمف أزداد بن:  ويقالَ
ُّ بن أبان الرقايش، أبو عمرو البرصي)٢(يزيد) ق ت بخ( .١٣٩١ َْ ُّ  .، القاص الزاهد الشهريَّ

ْأبيه، وأنس بن مالك، واحلسن البرصي، وغنـيم بـن قـيس ، وقـيس : روى عن َ ُ
 .بن عباية أيب نعامة، وأيب احلكم البجيل

 واحلــسن ابنــه عبــد النــور، وابــن أخيــه الفــضل بــن عيــسى،: وعنـه مجاعــة مــنهم
وهـو - واألعمـش، وصـفوان بـن سـليم، وأبـو الزنـاد -وهو من شيوخه-البرصي 
ـــه- واألوزاعـــي، وقتـــادة، وحممـــد بـــن املنكـــدر، -مـــن أقرانـــه ، -ومهـــا مـــن أقران

 .ومعتمر بن سليامن
ًكان ضعيفا قدريا: قال البخاري ً. 
 .حيدث عنهِّى ال حيدث عنه، وكان ابن مهدي كان حيي: وقال الفالس

َّفــالسوقـال ال ًكــان رجـال صــاحلا، وقــد روى النـاس عنــه، ولــيس بــالقوي يف : َ ً
 .احلديث

َّتكلم فيه شعبة: وقال البخاري َ. 
ألن أقطــع الطريــق : وقـال إســحاق بـن راهويــه عـن النــرض بــن شـميل قــال شـعبة

 .أحب إيل من أن أروي عنه
ِّوقال العقييل عن زكريا بن حييى احللواين ْ ُ ْ عت سمعت سلمة بن شبيب سم: َُ

                                                        
 ).٣٢/٦٤: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/٦٤: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٣١١ 
أحــب إيل أن  )١(]ألن أزين: []ب-١٠٩ [ ســمعت شــعبة يقــول:يزيــد بــن هــارون

كـان بلغنـا أنـه :  فقـال،فـذكرت ذلـك ألمحـد:  قال سلمة.أروى عن يزيد الرقايش
 . يف أبان بن أيب عياش)٢(]قال هذا[كان 

قالـــه :  فقـــال-جملـــس ســلمة-وكــان أبـــو داود معنـــا يف املجلــس : قــال زكريـــا
 .ًفيهام مجيعا

 هلــوى ،مل تــرك حديثــه:  قلــت. ال يكتــب حديثــه:قــال أمحــد: أبــو طالــبوقــال 
 .ال، ولكن كان منكر احلديث: كان فيه؟ قال

 .ًوكان شعبة حيمل عليه، وكان قاصا
َّهو فوق أبان بن أيب عياش، وكان يضعف: قال أيب: وقال عبد اهللا َُ. 

َّوقال مرة. ضعيف: وقال ابن معني  .ءهو رجل صالح، وليس حديثه بيش: َ
 .هو رجل صدق: هو رجل صالح، سمعت ابن معني يقول: وقال أبو داود

 .ضعيف: وقال يعقوب بن سفيان
اء كثـري الروايـة عـن أنـس بـام فيـه نظـر، صـاحب : وقال أبو حاتم ًكان واعظا بكَّ ً

 .عبادة، ويف حديثه ضعف
ُّوقـال مـرة والـدارقطني والرب. مرتوك: َّوقال النسائي واحلاكم أبو أمحد َّ : ُّقـاينََّ

 .ضعيف

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(
 . زيادة من املصدر)٢(



 ٣١٢ 
ل عـن َدَكـان مـن خيـار عبـاد اهللا مـن البكـائني بالليـل لكنـه عـ: )١(وقـال ابـن حبـان
ًغال بالعبادة حتى كان يقلب كالم احلسن فيجعله عن أنس عـن ُحفظ احلديث ش

 .رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فال حتل الرواية عنه إال عىل جهة التعجب
 ولـه أحاديــث صـاحلة عـن أنـس وغــريه، :وأورد لـه ابـن عـدي أحاديــث ثـم قـال

 .ِّوأرجو أنه ال بأس به لرواية الثقات عنه من البرصيني والكوفيني وغريهم
ذكــر غــري واحــد أنــه كــان كثــري العبــادة والــصيام والبكــاء حتــى ســقطت أشــفار 

 .عينيه، وله مواعظ وكالم حسن نافع يدل عىل خوف شديد وحضور عظيم
ــ)٢(يزيــد) ع( .١٣٩٢ ُّسرتي، أبــو ســعيد البــرصيُّ بــن إبــراهيم الت َ والؤهــم : ، قــال البخــاريْ

ْإىل بني أسيد بن عمرو بن متيم َ ُ. 
أيــوب، واحلــسن، وعطــاء، وعمــرو بــن دينــار، وقتــادة، وحممــد بــن : روى عـن

 .سريين، وعدة
هبز بن أسـد، وأبـو اسـامة، وسـليامن بـن حـرب، وعبـد اهللا : وعنه مجاعة منهم

عفـــان، وعـــيل بـــن اجلعـــد، ومعتمـــر بـــن بـــن املبـــارك، والقعنبـــي، وابـــن مهـــدي، و
سليامن، وأبو سلمة، ووكيع، ويزيد بن زريع، ويزيد بن هارون، وأبو داود، وأبو 

 .الوليد الطيالسيان
 .ثقة: قال أمحد وابن معني

                                                        
هتــــــذيب «حلـــــافظ ابــــــن كثــــــري عــــــىل والنقــــــل عنــــــه مــــــن زيــــــادات ا) ٣/٧٧: (»املجـــــروحني «)١(

 .»الكامل
 ).٣٢/٧٧: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٣١٣ 
َّهو أثبت عندنا من هشام بن حسان: وقال أبو الوليد َ. 

 .ثقة ثقة: وقال وكيع
 .وابن سريينهو ثبت يف احلسن : وقال عيل بن املديني

َوقال يزيد بن زريع  .ًما رأيت أحدا من أصحاب احلسن أثبت منه: ُ
 .ثنا يزيد بن إبراهيم الصدوق املسلم: وقال سعيد بن عامر

 .ليس يف قتادة بذاك: وقال حييى بن سعيد القطان
مـن أوسـط أصـحاب : زاد أبـو حـاتم. ثقة: وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي

 .احلسن وابن سريين
َّكان ثقة، وكان عفان يرفع أمره: وقال حممد بن سعد َ. 
ْلـه أحاديـث مـستقيمة عـن كـل مـن يـروي عنـه، وإنـام أنكـرت : وقال ابـن عـدي ُ

ُأحاديث رواها عن قتادة عن أنس، وهو ممن يكتب حديثه وال بـأس بـه، وأرجـو 
 .ًأن يكون صدوقا

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ١٦٣، وقيل ٢مات سنة إحدى، وقيل 

َ بن األحنس السلمي)١(يزيد)أ( .١٣٩٣ ُّ. 
، ]أ-١١٠[، وسـليم بـن عـامر)٢(كثري بن مرة:  روى عن يزيد.له صحبة ورواية

                                                        
 ).٢/٣٦٧: (»تعجيل املنفعة«و ) ٣/١٩٠١: (»التذكرة«و ) ٤٧٠ص: (»اإلكامل «)١(
 .والتصحيح من املصادر... روى عن يزيد بن كثري بن مرة:  يف األصل)٢(



 ٣١٤ 
 .وجبري بن نفري

ْ بن أسد بن كرز القرسي )١(يزيد)أ( .١٣٩٤  . خالد األمري)٢(]جد[ُ
 .إنه وفد عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم، اختلف يف صحبته، له رواية: يقال
ُّالـسوائي، ويقـال )٤(ابـن أيب األسـود:  بن األسود، ويقال)٣(ديزي) س ت د( .١٣٩٥ ُّاخلزاعـي : ُّ َ ُ

َالعامري، حليف قريش: ويقال ُ ُّ. 
ُله صحبة، عـداده يف الكـوفيني، شـهد الـصالة مـع النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  َ ِ

ْيف خيف منى  .، وعنه ابنه جابر)٥(َ
ُّ بــن األصــم العــامري، البكــائي)٦(يزيــد) ٤ م بــخ( .١٣٩٦ َّ َ ُّ، أبــو عــوف الكــويفُّ ُ ْ ، نزيــل الرقــة، َ

ْخمتلــف يف نــسبه، أمــه بــرزة بنــت احلــارث أخــت ميمونــة بنــت احلــارث،  ُ
 .قيل إن له رؤية من النبي صىل اهللا عليه وسلم

َّســعد بــن أيب وقــاص، وابــن خالتــه عبــد اهللا بــن عبــاس: وروى عــن  يس د م بــخ(َ
ة، وخالتـه ميمونـة، ، وعيل، وعوف بن مالـك، ومعاويـة، وأيب هريـرة، وعائـش)ق

 .وأم الدرداء

                                                        
 ).٢/٣٦٧: (»نفعةتعجيل امل«و ) ٣/١٩٠١: (»التذكرة«و ) ٤٧٠ص: (»اإلكامل «)١(
 . زيادة من املصادر)٢(
 ).٣٢/٨٢: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .»هتذيب الكامل« ذكر هذا الوجه يف اسمه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )٤(
 . »هتذيب الكامل«تعيني املكان من زيادات احلافظ ابن كثري عىل )٥(
 ).٣٢/٨٣: (»هتذيب الكامل«)٦(



 ٣١٥ 
ْأجلــــح الكنــــدي، وجعفــــر بــــن برقــــان، والزهــــري، وأبــــو : وعنـــه مجاعــــة مــــنهم ُ ُّ ْ ِ

 .إسحاق الشيباين
 .كان كثري احلديث: قال ابن سعد

ُّوقال العجيل وأبو زرعة والنسائي ْ  .ثقة: ِ
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .وسبعون سنة، أو أربع ومائة، وله ثالث ٣: ، وقيل١مات سنة 
ُّ بن أمية، أبو سنان الدؤيل املدين)١(يزيد)ق س د( .١٣٩٧ ََّ َُّ ُّ  .اسمه ربيعة: ، ويقالُ

 .، وعيل، وأيب واقد الليثي)ق س د(ابن عباس: روى عن
ُّزيد بن أسلم، والزهري، ونافع: وعنه ُّ ْ َ. 

 .ثقة: قال أبو زرعة
ُولد زمن أحد: وقال أبو حاتم ُ. 

َّأراده هشام بن إسامعيل عىل أن يسب :  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف  َ ُ َُ
 .ال، ولكن إن شئت قمت فذكرت أيامه الصاحلة: ًعليا، فقال

ُّ بن أمية القريش)٢(يزيد)قد( .١٣٩٨ َ ُ ُ. 
 .»يف أطفال املسلمني واملرشكني«عن رجل عن الرباء 
 .وعنه عمر بن ذر

                                                        
 ).٣٢/٨٦: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/٨٨: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٣١٦ 
ري عن روى عن عازب بن مدرك األنصا:  وقال،»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 .عائشة
ْوروى ســعد بــن الــصلت قــايض شــرياز، عــن يزيــد بــن أميــة، عــن : قــال شــيخنا َّ

 حممد بن زياد األهلاين، فال أدري هو هذا أو غريه؟
 . وعنه عمر بن ذر.ًن أمية أن عازبا أرسل إىل عائشةيزيد ب: وقال ابن أيب حاتم

 . بن أيب العاصابن أخي عثامن: ، يقال لهُ بن أيب أمية األعور)١(يزيد)تم د( .١٣٩٩
َ، ويوسف بن عبد اهللا بن سالم يف االئتدام بالتمر)٢(ابن عباس: روى عن َ. 
 .حممد بن أيب حييى األسلمي: وعنه
ُّ بــن أنــيس اهلــذيل املــدين)٣(يزيــد) عــخ( .١٤٠٠ َْ َ ُّ َ ُ َ ام يف زمــن عمــر، وهنيــه عــن ، يف القيــُ

 .يف القرآن )٤(األحلان
ُّمسلم بن جندب اهلذيل: وعنه َ ُ ْ ُ. 
ْ بن أوس، كويف)٥(زيدي) س د( .١٤٠١ َ. 
ْثابت بن قيس النخعي، وعلقمة بن قيس، وأيب موسى، وامرأته أم عبد اهللا: عن َْ َّ َّ. 
 .)د س(إبراهيم النخعي: وعنه

                                                        
 ).٣٢/٨٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 .ابن عمر:  ذكر ابن عباس من زيادات احلافظ ابن كثري، وإنام ذكر املزي)٢(
 ).٣٢/٩٠: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. اإلحلاق:  يف األصل)٤(
 ).٣٢/٩٠: (»هتذيب الكامل« )٥(



 ٣١٧ 
 .مل يرو عنه غريه، وهو جمهول: قال عيل بن املديني
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بن أهيم الشامي، احلميص)١(يزيد) بخ( .١٤٠٢ ْْ ُِّ َّ َ. 
إســــامعيل بـــن أوســــط، وعبـــادة بــــن نـــيس، وعطــــاء بـــن أيب ربــــاح، : نروى عـــ

 .واهليثم بن مالك، وعدة
 .إسامعيل بن عياش، وبقية، وصفوان بن عمرو، وحممد بن محري: وعنه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ُّ بن بابنوس، برصي)٢(يزيد) س تم د بخ( .١٤٠٣ َُ. 

ْوعنه أبو عمران اجلوين. عن عائشة ِ. 
 .ًن من الذين قاتلوا علياكا: قال البخاري

 .]ب-١١٠[»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .أحاديثه مشاهري: وقال ابن عدي
 .ال بأس به: وقال الدارقطني

ــرباء بــن عــازب األنــصاري احلــارثي الكــويف)٣(يزيــد) س د( .١٤٠٤ ُّ بــن ال ُ ُّ ُّ إنــه كــان : ، قيــلََ
ُأمريا عىل عامن ً. 

                                                        
 ).٣٢/٩١: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/٩٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٢/٩٣: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٣١٨ 
ُ عـامن، وعـدي بـن ثابـت، سـيف أبـو عائـذ الـسعدي أمـري: وعنـه. روى عن أبيه
 .وأبو جناب الكلبي

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
َّوقال ابن علية َ ًثنا سعيد اجلريري عن أيب عائذ اليامين وأثنى عليه خريا، عن : ُ ُّ

ًيزيد بن الرباء وكان أمريا بعامن، وكان كخري األمراء، فذكر عنه حديثا ًُ. 
ُّ بن بزيع الرميل)١(يزيد .١٤٠٥ َّ ِ َ. 

 .بن أيب رباحعن عطاء 
َضعفه ابن معني والدارقطني َّ َ. 

ُّ بن برش السكسكي)٢(يزيد .١٤٠٦ َ َّْ ْ ِ. 
 .)٣(وعنه عطية موىل أيب عامر. عن ابن عمر
 : وذكر بعده.)٤(]جمهول: [قال أبو حاتم

ْ بن برش)٥(يزيد .١٤٠٧  . وعنه ابنه روح.عن عمر بن عبد العزيز قوله. ِ
                                                        

 ).٨/٤٨٩: (»لسان امليزان«و ) ٤/٤٢٠: (»ميزان االعتدال «)١(
: »لـــــــسان امليـــــــزان« و)٤/٤٢٠: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال« و)٩/٢٥٤: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل «)٢(

: »املنفعــــــــــةتعجيــــــــــل « و)٣/١٩٠٣: (»التــــــــــذكرة« و)٤٧١ص: (»اإلكــــــــــامل« و)٨/٤٩٠(
 .يف اإلصل) أ(ومل يرمز له ). ٢/٣٦٩(

 .موىل بني عامر:  يف املصدر)٣(
 . زيادة من املصدر سقطت من األصل)٤(
 ).٩/٢٥٤: (»اجلرح والتعديل «)٥(



 ٣١٩ 
ُّ بن بالل بن احلارث الفزاري)١(يزيد)فق( .١٤٠٨ َ َ. 
َّوعنه مواله كيسان أبو عمر القصار. ن عيلع ْ َ. 

 .فيه نظر: قال البخاري
 .حكاه ابن عدي

ِّ بن بيان العقييل اجلريش، أبو خالد البـرصي، املعلـم الـرضير)٢(يزيد) ت( .١٤٠٩ َ ُّ َ ُ َُ ُْ ُّ َُّ ْ ، مـؤذن ََ
ِّمسجد مطرف بن عبد اهللا بن الشخري ِّ َُ. 

ــس مرفوعــا: روى عــن ًأيب الرحــال األنــصاري عــن أن َّ ًمــا أكــرم شــاب شــيخا «: َّ ٌ
ِّلسنه إال قيض اهللا له من يكرمه عند سنه ِ«. 

عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن الــدارمي، والفــالس، وبنــدار، : وعنــه مجاعــة مــنهم
 .وحممد بن املثنى، ويعقوب بن سفيان

 .ًثنا يزيد بن بيان وأثنى عليه خريا: ثنا الفالس: قال أبو حاتم
 .فيه نظر: قال البخاري

 .ضعيف: )٣(دارقطنيوقال ال
 .ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد: )٤(وقال ابن حبان

                                                        
 ).٣٢/٩٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/٩٦: (»هتذيب الكامل« )٢(
احلــــافظ ابــــن كثــــري عــــىل ، والنقــــل عنــــه مــــن زيــــادات )٥٩١(رقــــم » الــــضعفاء واملرتوكــــني «)٣(

 .»هتذيب الكامل«
هتـــــذيب «والنقـــــل عنـــــه مـــــن زيـــــادات احلـــــافظ ابـــــن كثـــــري عـــــىل ) ٣/١٠٩: (»املجـــــروحني «)٤(

 .»الكامل



 ٣٢٠ 
، لـه صـحبة، وهـو أكـرب مـن أخيـه زيـد ُّ بن ثابـت األنـصاري)١(يزيد) ق س خت( .١٤١٠

 .بن ثابت
 .ًإنه شهد بدرا: النبي صىل اهللا عليه وسلم، ويقال: روى عن
 .مل يسمع منه: ابن أخيه خارجة بن زيد بن ثابت، وقيل: وعنه
 .َمي بسهم يف الياممة فامت يف الطريق، قاله خليفة بن خياطُر

ُّ بن جارية األنصاري املدين)٢(يزيد) س صد( .١٤١١ َ َ ُّ. 
ِّعن معاوية يف حب األنصار  .وعنه احلكم بن ميناء. ُ

 .ثقة: قال النسائي
ِّوفرق أبو حاتم بينه وبني أخي جممع بن جارية والظاهر أهنام واحد ََّ ُ. 

ُّازم بــن زيــد بــن عبــد اهللا بــن شــجاع األزدي اجلهــضمي بــن حــ)٣(يزيــد) قــد( .١٤١٢ َ ْ َ ُّ ْ َ أبــو بكــر ، ُ
 .، وكان أكرب من أخيه جريرالبرصي
ْأمري املؤمنني سليامن بن عبد امللك، وسليامن بن يسار، وعبد اهللا : روى عن َ ُ

 .بن أيب سلمة بن املاجشون، وعكرمة موىل ابن عباس
 .كان ثقة إن شاء اهللا: قال حممد بن سعد

ُّقال أمحد وابن معني والعجيلو ْ  .ثقة: ِ

                                                        
 ).٣٢/٩٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/٩٩: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٢/١٠٠: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٣٢١ 
ُّوقال النسائي  .ليس به بأس: َّ

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ١٤٨مات آخر سنة سبع، أو أول سنة : قال حممد بن سعد

ُّ بن أيب حبيب، سويد األزدي، أبـو رجـاء املـرصي)١(يزيد) ع( .١٤١٣ ُّ َْ ِ ْ َ ، مـوىل رشيـك بـن ُ
ْ حــسل بــن عــامر بــن لــؤي، وقيــلالطفيـل األزدي، حليــف بنــي مالــك بــن ِ :

ْ المرأة من بني حسل، وأمه موالةًكان أبوه موىل  . لتجيبِ
َجعفر بن ربيعة، وخري بن نعـيم، وصـفوان بـن سـليم، وأيب الطفيـل : روى عن ُ

ْ وعبـــد اهللا بـــن احلـــارث بـــن جـــزء الزبيـــدي ،-ًإن كـــان حمفوظـــا-عـــامر بـــن واثلـــة  َ
، -فـــيام كتـــب إليـــه-والزهـــري صـــحايب، وعـــراك بـــن مالـــك، وعطـــاء، وعكرمـــة، 

 .ونافع، وخلق
حرملـــة، وابـــن ســـعد، وعمـــرو بـــن احلـــارث، : ]أ-١١١[وعنـــه مجاعـــة مـــنهم

 .والليث، وحممد بن إسحاق بن يسار، وحييى بن أيوب
ًكان مفتي أهل مرص يف زمانه، وكان حليام عاقال، وكان أول : قال ابن يونس ً

ام، وكانوا يتحدثون قبـل ذلـك من أظهر العلم بمرص، والكالم يف احلالل واحلر
 .يف املالحم والفتن والرتغيب يف اخلري

 .هو سيدنا وعاملنا: وقال الليث
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٢/١٠٢: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٣٢٢ 
هـــ، وقــال ١٢٨ ســنة )١(]مــات[َكــان ثقــة كثــري احلــديث : وقــال حممــد بــن ســعد

 . سنة٧٥بلغ زيادة عىل : غريه
ُّ بن حجر الشامي)٢(يزيد) د( .١٤١٤ َّ ْ ُ. 

 .وعنه إسامعيل بن عياش. ن حييى بن املقدام بن معدي كربعن صالح ب
 . بن أيب حريز)٣(يزيد .١٤١٥

 .وعنه عبد الصمد بن عبد الوارث. )٤(عن أم مريم
 .جمهول: قال أبو حاتم

ْ بن حصني بن نمري)٥(يزيد .١٤١٦ َ ُْ َ ُ. 
 .وعنه حممد بن الزبري. عن أبيه

 .مل يصح حديثه: قال البخاري
َ الكناين، أبو عبد اهللا العدين بن أيب حكيم)٦(يزيد)ق س ت خ( .١٤١٧ ََ ُّ ِ. 

احلكم بن أبان، وزمعة بـن صـالح، والثـوري، ومالـك، ومـسلم بـن : روى عن
 .خالد، وعدة

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(
 ).٣٢/١٠٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٨/٤٩١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٤٢٠: (»ميزان االعتدال «)٣(
 .عن أيب مريم:  كذا، ويف املصادر)٤(
 ).٨/٤٩١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٤٢١: (»ميزان االعتدال «)٥(
 ).٣٢/١٠٧: (»هتذيب الكامل« )٦(



 ٣٢٣ 
إســحاق بــن راهويــه، وعبــد بــن محيــد، وعمــر بــن شـــبة، : وعنــه مجاعــة مــنهم

ديمي ُّوالكُ َ. 
 .ال بأس به: قال أبو داود

 .ديثمستقيم احل:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بن محيد، أبو التياح الضبعي، من أنفسهم، البرصي)١(يزيد) ع( .١٤١٨ َْ َُّ ُ. 
ِّأنس، واحلسن البـرصي، وزهـدم اجلرمـي، وأيب جملـز، وأيب زرعـة بـن : عن ْ َ َ ْ َ

 .عمرو بن جرير، وأيب عثامن النهدي، ومجاعة
َابــن عليــة، واحلــامدان، وســعيد بــن أيب عروبــة، وشــعبة، : وعنــه مجاعــة مــنهم ُ

 .وارث، ومهام بن حييىوعبد ال
 .ثبت ثقة ثقة: قال أمحد

 .ثقة: وأبو زرعة والنسائي: وقال ابن معني
 .معروف: وقال عيل بن املديني

 .صالح:وقال أبو حاتم
اسم أيب التياح  يزيد، وإنام كنا نكنيه بأيب محاد، وبلغني أنه كان : وقال شعبة

 .يكنى بأيب التياح وهو غالم
ُّمـا بالبـرصة أحـد أحـب : سـمعت أبـا إيـاس يقـول: اقوقال أبو إسح: قال شعبة ٌ

 .أن ألقى اهللا بمثل عمله من أيب التياح

                                                        
 ).٣٢/١٠٩: (»هتذيب الكامل« )١(



 ٣٢٤ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .سنة ثالثني ومائة: هـ، وقال غريمها١٢٨مات سنة : قال الفالس والرتمذي

 .مات هو وأبو مجرة برسخس: وقال مسلم
ـــة التميمـــي)١(يزيـــد) س( .١٤١٩ ُّ بـــن احلوتكي َِّ َِّ ْ عـــن ابـــن « وأكثـــر مـــا يـــرد يف احلـــديث ،َ

 .غري مسمى »احلوتكية
، وعـامر، وعمـر، وأيب الـدرداء، -ًإن كـان حمفوظـا-ُأيب بن كعب : روى عن
 .وأيب ذر
 .موسى بن طلحة بن عبيد اهللا: وعنه

 .وهو أحد أخوال موسى بن طلحة: قال يعقوب بن شيبة
ُّ بن حيان التيمي الكويف)٢(يزيد) س د م( .١٤٢٠ ُ َّ َّ َ. 
 .بن عقبة، وكدير الضبي )٣(ن أرقم، وشربمة بن الطفيل، وعيسى زيد ب:عن
ابن أخيه أبو حيـان التيمـي، وسـعيد بـن مـرسوق، واألعمـش، وفطـر بـن : وعنه
 .خليفة

 .ثقة: قال النسائي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٢/١١٢: (»لهتذيب الكام« )١(
 ).٣٢/١١٢: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .عنبس: »هتذيب الكامل« كذا، ويف مطبوعة )٣(



 ٣٢٥ 
ْ بن حيان النبطي البلخي)١(يزيد)ق ت قد( .١٤٢١ َ َ َُّ  .وائل، نزيل املدائن، موىل بكر بن ََّّ

أخيه مقاتل بن حيان، وعبد اهللا بن بريدة، وعطاء اخلراساين، وأيب : روى عن
 .جملز

َّإبـراهيم بــن احلجـاج الـسامي، وأمحــد بـن عبـد اهللا بــن يـونس، وشــبابة، : وعنـه
 .وحييى بن إسحاق السليحيني، وآخرون

 .ليس به بأس: قال ابن معني
 .]ب-١١١[عنده غلط كثري: وقال البخاري
 .خيطئ وخيالف:  وقال،»الثقات« حبان يف وذكره ابن

ُّ بـــن خالـــد بـــن يزيـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن موهـــب احلمـــداين، أبـــو خالـــد الـــرميل)٢(يزيـــد .١٤٢٢ َّ َْ ،
 .الزاهد

َإسامعيل بن علية، وشبابة، وابن وهب، وعفان، والليـث، : ، روى عن)٣(شيخ ََّ َ ُ
 .ووكيع

، وخالـد بـن أمحـد بـن إبـراهيم البـرسي، وجعفـر الفريـايب: وعنه مجاعة مـنهم
روح، وعــيل بــن احلــسني بــن اجلنيــد، وحممــد بــن موســى القطــان، وهــارون بــن 

 .حممد بن بكار، وأبو زرعة
: ، وقيـــل٣: هــــ، وقيـــل٢٣٢مـــات ســـنة :  وقـــال،»الثقـــات«ذكـــره ابـــن حبـــان يف 

                                                        
 ).٣٢/١١٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/١١٤: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)٣(



 ٣٢٦ 
 .ًهـ، وكان خاشعا٢٣٧
 . بن خالد)١(يزيد .١٤٢٣

 .ُشيخ لبقية ال يعرف
 :فأما
 .ريش بن خالد، أبو مسلمة الق)٢(يزيد .١٤٢٤

 . ذكره أبو حاتم الرازي.ن ثابت وطبقتهعن عبد الرمحن ب
َ بن مخ)٣(يزيد) ٤ م بخ( .١٤٢٥ ُّبن يزيد اهلمداين، أبو عمر الشامي احلميص )٤(ْريُ ْ ُّ ِْ َّ َ. 
َبرش بن عبيد اهللا، وأيب أمامة صدي بن عجالن، وطاووس، وعبد اهللا بن : عن ُ

 .برس املازين
ــضحاك بــن محــزة، َُمجيــع بــن ثــوب، وشــعبة، وصــفوان: وعنــه  بــن عمــرو، وال

 .وحممد بن جحادة
 .كان ثقة: قال شعبة
 .صالح احلديث: وقال أمحد

َّوقال مرة ًكان كيسا وحديثه حسن: َ ِّ َ. 

                                                        
 ).٨/٤٩١: (»لسان امليزان«و ) ٤/٤٢١: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٩/٢٥٩: (»اجلرح والتعديل «)٢(
 ).٣٢/١١٦: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. خري:  يف األصل)٤(



 ٣٢٧ 
ًوقال مرة َّ  .َّما أحسن حديثه وأصحه، ورفع أمره: َ

 .ثقة: وقال ابن معني
 .صالح احلديث، صدوق: وقال أبو حاتم
 .ثقة: وقال النسائي

َّوقال مرة  .ليس به بأس: َ
ُّري اليزين الشامي احلميصَـمُخ بن )١(يزيد) د( .١٤٢٦ ْ ُّ ُّ َِ َّ َ. 
 .عوف بن مالك، وكعب األحبار، وأيب الدرداء، وغريهم: عن
َخالد بن معدان، وراشد بن سعد، وشبيب بن نعيم، ورشيـح بـن عبيـد، : وعنه ُ ْ َ ُ
 .وغريهم

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ُّ بن درهم العجمي)٢(يزيد .١٤٢٧ ْ َ  .، أخو حممد بن درهم، أبو العالء البرصيِ
 .ثقة: أنس، واحلسن، ووكيع، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وقال: عن

 .ليس بيشء: وقال عباس عن ابن معني
 .ال أعرف له إال مقاطيع عن التابعني: وقال ابن عدي

ُّ بــن ربـاح القــريش الــسهمي، أبـو فــراس املــرصي)٣(يزيـد) ق م( .١٤٢٨ ْ ِ ِ ُّ َّ َ َْ ُّ عمــرو بــن ، مـوىل ُ
 .ِ ابنه عبد اهللا، ولقبه مشفر، وكان أبوه روميا:  وقيلالعاص،

                                                        
 ).٣٢/١١٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٨/٤٩٢: (»لسان امليزان«و ) ٤/٤٢١: (»ميزان االعتدال «)٢(
 ).٣٢/١٢٠: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٣٢٨ 
 . وأم سلمةابن عمر، ومواله عبد اهللا بن عمرو، وعمرو بن العاص،: روى عن

ْبرس بن سعيد، وبكر بن سوادة، والزهري، ويزيد بـن أيب : وعنه مجاعة منهم ُ
 .حبيب

 .تويف سنة تسعني: قال ابن يونس
ُّة الرحبي، أبو كامل الدمشقي بن ربيع)١(يزيد .١٤٢٩ ُّ َِّّ ْ. 

 .أبو النرض الفرادييس، وأبو توبة احللبي: وعنه. عن أيب األشعث الصنعاين
 عليـه أنـه أدرك أبـا األشـعث، )٢( مـا خيـشى،ًكان فقيها غـري مـتهم: قال أبو مسهر

 .ولكن أخشى عليه سوء احلفظ والوهم
 .أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة: وقال اجلوزجاين
 .أحاديثه مناكري: وقال البخاري
ضعيف احلديث، منكر احلديث، واهي احلديث، ويف رواية : وقال أبو حاتم

 .عن أيب األشعث عن ثوبان ختليط
ًكان يف بدء أمره مستويا ثم خلط قبل موتـه، قيـل : ًوسمعت دحيام يقول: قال

 .ليس بيشء: له فام تقول فيه؟ قال
ُّ بن رومان األسدي)٣(يزيد) ع( .١٤٣٠ َ ُّ، أبو روح املدين، موىل آل الزبريَُ ََ َ ْ. 

                                                        
 ).٨/٤٩٢: (»لسان امليزان«و ) ٤/٤٢٢: (»ميزان االعتدال «)١(
 .ينكر:  يف املصدر)٢(
 ).٣٢/١٢٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٣٢٩ 
أنـس، وسـامل، وصـالح بـن خـوات، وعبـد اهللا بـن الـزبري، وعبيـد اهللا : روى عن

، وأيب )١(بــن عبــد اهللا بــن عمــر، وداود بــن احلــصني، ومالــك، وحممــد بــن إســحاق
 .هريرة مرسل

َجريـر بـن حــازم، وداود بـن احلـصني، ومالــك: وعنـه مجاعـة مــنهم ، ]أ-١١٢[ُ
 .د بن إسحاق، والزهري، وهشام بن عروةوحمم

 .ثقة: ، والنسائي)٢(قال ابن معني
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .تـويف سـنة ثالثـني ومائـة. ديث، ثقـةًكان عاملـا كثـري احلـ: قال حممد بن سعد
 .يف تاريخ وفاته: وكذا قال غري واحد

ْ بن روح اللخمي)٣(يزيد .١٤٣١ َّ ْ  .، من رهط متيم الداريَ
 .حممد بن إسحاقروى عنه 

 .جمهول: قال أبو حاتم
ُّ بــن زريــع بــن يزيــد العيــيش، أبــو معاويــة البــرصي)٤(يزيــد) ع( .١٤٣٢ َ َْ ْ ْ َ ، مــن بكــر بــن وائــل، ُ

                                                        
وقـــد .  كـــذا يف األصـــل، وداود ومالـــك وابـــن إســـحاق إنـــام أوردهـــم املـــزي فـــيمن روى عنـــه)١(

 .ذكرهم ابن كثري كذلك فيمن روى عنه، فهذا إدراج
هتـذيب «احلـافظ ابـن كثـري عـىل ، والنقـل عنـه مـن زيـادات )١١/٢٨٤: (»هتذيب التهـذيب«)٢(

 . »الكامل
 ). ٩/٢٦١: (»ميزان االعتدال«)٣(
 ).٣٢/١٢٤: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٣٣٠ 
ْمن تيم من بني عبس، وقيل: وقيل  .من تيم الالت بن ثعلبة: َ
 .إرسائيل، وهشام بن عروة، ومجاعة: روى عن

 وعبــد اهللا بــن املبــارك، بــرش احلــايف، وخليفــة بــن خيــاط،: وعنــه مجاعــة مــنهم
والقعنبــي، وابــن مهــدي، والقــواريري، وعفــان، وعــيل بــن املــديني، والفــالس، 

 .وقتيبة، وبندار، ومسدد، وحييى بن حييى النيسابوري
 .مل يكن هاهنا أثبت منه: قال حييى القطان

 .إليه املنتهى يف التثبت: وقال أمحد
ًوقال مرة َّ  .كان رحيانة البرصة: َ
َّوقال مر  .ما أحفظه ما أتقنه، يا لك من صحة حديث، صدوق متقن: ةَ

َّوقال مرة  .م، وكان يأخذ احلديث بنيةديسامعه من سعيد بن أيب عروبة ق: َ
 . وذكره يف أثبات شيوخ البرصة.الثقة املأمون: ن معنيوقال حييى ب

ــرش احلــايف ــت مثلــه، ومثــل صــحة : وقــال ب ًكــان متقنــا حافظــا مــا أعلــم أين رأي ً
 .حديثه

 .هو من أثبت الناس: وقال الفالس
 .ثقة، إمام: وقال أبو حاتم

ًكــان ثقـــة حجــة كثــري احلـــديث، وتــويف بالبــرصة ســـنة : وقــال حممــد بـــن ســعد ً
 .هـ١٨٢

َّكـان مـن أورع أهـل زمانـه، كـان أبـوه واليـا عـىل األبلـة فـامت : وقـال ابـن حبـان ُ ً
 . هـ١٨٣ أو ٢عن مخسامئة ألف فام أخذ منها حبة، ومات سنة 



 ٣٣١ 
ْ بن زريع الرميل)١(يزيد .١٤٣٣ َّ َ ُ. 

 .عن عطاء اخلراساين
َّضعفه ابن معني  .»امليزان« كذا ذكره يف .َ

َ بن زمعة)٢(يزيد .١٤٣٤ ْ َ. 
َضعفه أبو زرعة َّ  .ً أيضا»امليزان« كذا ذكره يف .َ

ُّ بـــــن زيــــاد بـــــن أيب اجلعـــــد األشــــجعي الغطفـــــاين، مـــــوالهم، )٣(يزيـــــد) ق س عــــخ( .١٤٣٥ َُّ َ َ ْ َ ْ َ
 .أيب اجلعد ابن أخي سامل بن ،الكويف
ِّأخيه سلمة، وعمه عبيـد، واحلكـم بـن عتيبـة، وزبيـد اليـامي، وعبـد : روى عن ََ َ

 .امللك بن عمري
َعبد اهللا بن نمري، وأبو نعيم، وأبو معاوية، ووكيع، وآخرون: وعنه ُ َُ. 

 .ثقة: قال أمحد وابن معني والعجيل
 .شيخ: وقال أبو زرعة
 .ما بحديثه بأس: وقال أبو حاتم
 .ليس به بأس، صالح احلديث: ُّائيوقال النس

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
                                                        

 ).٨/٤٩٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٤٢٢: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٨/٤٩٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٤٢٣: (»ميزان االعتدال«)٢(
 ).٣٢/١٣٠: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٣٣٢ 
ُّيزيــد بــن أيب زيــاد ميــرسة القرظــي :  بــن زيــاد بــن أيب زيــاد، ويقــال)١(يزيــد)كــن ت بــخ( .١٤٣٦ َ ْ َُ

ُّاملدين، ويقال َ  .، وهو موىل عبد اهللا بن عياش ابن أيب ربيعةإهنام اثنان: َ
 ت بـخ(مد بـن كعـب القرظـيعبد اهللا بن رافع موىل أم سلمة، وحم: روى عن

 .)كن
 .مالك، وحممد بن إسحاق: وعنه

 .روى عنه مالك وغري واحد: قال الرتمذي
 .ثقة: قال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّابـــن أيب زيـــاد، القـــريش الدمـــشقي، ويقـــال:  بـــن زيـــاد، ويقـــال)٢(يزيـــد) ق ت( .١٤٣٧ َِّ ُّ إهنـــام : ُ

 .اثنان
 .ن بن داود اخلوالين، والزهريسليامن بن حبيب، وسليام: روى عن
ــع، وحييــى بــن : وعنــه أبــو نعــيم، وحممــد بــن ربيعــة، ومــروان الفــزاري، ووكي

 .صالح الوحاظي
 .ليس بيشء: قال حممد بن عبد اهللا بن نمري

 .منكر احلديث: وقال أبو حاتم
َّوقال مرة  .ذاهب احلديث: َ

                                                        
 ).٣٢/١٣٢: (»لهتذيب الكام« )١(
 ).٣٢/١٣٤: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٣٣٣ 
َّوقال مرة  .ن حديثه موضوعكأ] ب-١١٢[ضعيف احلديث، : َ
 .منكر احلديث:  البخاريوقال

 .)١(مرتوك احلديث:  ومرة.ضعيف يف احلديث: وقال الرتمذي
ُّ بن أيب زياد القريش، اهلاشمي، أبـو عبـد اهللا الكـويف)٢(يزيد) ٤ م خت( .١٤٣٨ ُ ُّ َُّ ْ، أخـو بـرد ُ ُ

 .بن أيب زياد، رأى أنس بن مالك
ت مـواله عبـد اهللا بــن احلـارث بـن نوفــل، وإبـراهيم النخعـي، وثابــ: وروى عـن

البنــاين، وعطــاء، وعكرمــة، وجماهــد، ومقــسم، وأيب جحيفــة وهــب بــن عبــد اهللا 
 .السوائي، وغريهم

، وجرير بن عبد -وهو من أقرانه-إسامعيل بن أيب خالد : وعنه مجاعة منهم
احلميد، وزائدة، والـسفيانان، ورشيـك، وشـعبة، وهـشيم، وأبـو عوانـة، وأبـو بكـر 

 .بن عياش
ًكان رفاعا: قال شعبة َّ َ. 
َّوقال مرة  .ال أبايل إذا كتبت عنه أن ال أكتب عن غريه: )٣(َ

 .أرم به: )٤(قال ابن املبارك
                                                        

 . كذا يف األصل، وهذا القول إنام نقله املزي عن النسائي)١(
 ).٣٢/١٣٥: (»هتذيب الكامل« )٢(
وهــذا النقـــل مـــن زيــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري ) دار الكتـــب.  ط٧/٢٤١: (»ميــزان االعتـــدال «)٣(

 .»هتذيب الكامل«عىل 
هتــذيب «والنقــل عنـه مــن زيـادات احلــافظ ابـن كثــري عـىل ) ١١/٢٨٧: (»هتـذيب التهـذيب «)٤(



 ٣٣٤ 
 .ًليث بن أيب سليم أحسن حاال منه ومن عطاء بن السائب: قال ابن مهدي

يزيد أحـسنهم اسـتقامة يف احلـديث ثـم عطـاء بـن : وقال جرير بن عبد احلميد
 .السائب

 .الشيعة الكباركان من أئمة : وقال حممد بن فضيل
 .مل يكن باحلافظ: وقال أمحد

َّوقال مرة  .ليس بذاك: َ
 .ال حيتج بحديثه: وقال ابن معني

 .ليس بالقوي: وقال مرة
ُّوقال العجيل ْ َّجائز احلديث، وكان بأخرة يلقن، وأخوه برد ثقة: ِ َ ُ. 
 .يكتب حديثه، وال حيتج به: وقال أبو زرعة
 .ليس بالقوي: وقال أبو حاتم

 .سمعتهم يضعفون حديثه: اجلوزجاينوقال 
 .ًال أعلم أحدا ترك حديثه، وغريه أحب إيل منه: وقال أبو داود
ِهو من شيعة أهل الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه: وقال ابن عدي ْ َ. 

 . وله نحو تسعني سنة)١(هـ، زاد غريه١٣٧مات سنة : قال مطني
                                                                                                                              

 .»الكامل
وهـــذا التحديـــد مـــن زيـــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري عـــىل ) ٧/٢٤١: (»ميـــزان االعتـــدال«:  انظـــر)١(



 ٣٣٥ 
ُّكن، خراساينَّ بن أيب زياد بن الس)١(يزيد .١٤٣٩ َ. 

صــــدوق، لــــيس : الكوفــــة، روى عــــن الــــشعبي وغــــريه، قــــال أبــــو حــــاتمســــكن 
 .بالقوي، وال تقوم به احلجة

 . بن أيب زياد)٢(يزيد .١٤٤٠
كانت يمني رسول اهللا صىل اهللا «: عن حممد بن هالل عن أبيه عن أيب هريرة

 .»ال واستغفر اهللا: عليه وسلم
 .ن هذا موضوعأضعيف، وك: قال أبو حاتم

 .بن زيد) ٣(يزيد .١٤٤١
 ثالثة )٤(وقد ذكر أبو حاتم. ِّة بنت الصامت يف الظهار، يف صحته نظرعن خول
َ منهم اسمه يزيد بن زيد مل جيرآخرين كل ْ  .ُحواُ

ــخ( .١٤٤٢ ُ بــن ســعيد بــن ثاممــة بــن األســود بــن عبــد اهللا بــن احلــارث الــوالدة )٥(يزيــد) ت د ب
ُّالكندي ْ ِ. 

 . روى عنه ابنه السائب.صحايب أسلم يوم الفتح
                                                                                                                              

 .»هتذيب الكامل«
 ).٨/٤٩٤: (»لسان امليزان«و ) ٤/٤٢٥: (»ميزان االعتدال «)١(
 ).٨/٤٩٤: (»زانلسان املي«و ) ٤/٤٢٥: (»ميزان االعتدال«)٢(
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 ٣٣٦ 
ْ أيب سعيد املدين، موىل املهري بن)١(يزيد)د م( .١٤٤٣ َ َُّ َ. 

 .أبيه، وعمر بن عبد العزيز: روى عن
 .رباح بن بشري، ويزيد بن أيب حبيب: وعنه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ُّ بن أيب سعيد النحوي، أبو احلسن القريش، موالهم، املروزي)٢(يزيد) ٤ بخ( .١٤٤٤ َ ُ ُّ ْ َ. 
 .، وجماهدريدة، وعكرمةُبابني سليامن، وعبد اهللا : عن
ــــن واقــــد: وعنــــه ــــن رشــــيد، وحــــسني ب َاحلــــسن ب ــــخ(ُ ــــن ســــعد )٤ ب ــــد اهللا ب ، وعب

ِّالدشــتكي، وحممــد بــن بــشار، ونــوح بــن أيب مــريم، ويــسار املعلــم، وأبــو محــزة  َ ُ َّ
 .السكري

 .ثقة: قال ابن معني وأبو زرعة وأبو داود وأبو حاتم والنسائي
 .صالح احلديث: ًوقال أبو حاتم أيضا
َكـان متقنـا مــن العبـاد تقيـا مـن الرفعــاء، :  وقـال،»الثقــات«ن يف وذكـره ابـن حبـا ً ًُّ َّ ُ

ـــــو مـــــسلم ســـــنة  ـــــام فيـــــه، قتلـــــه أب ـــــاب اهللا، عاملـــــا ب ـــــا لكت ًتالي هــــــ ألمـــــره إيـــــاه ١٣١ً
 .]أ-١١٣[باملعروف

ّ بن سفيان أبو املهزم)٣(يزيد •  .، يأيت يف الكنىُ

                                                        
 ).٣٢/١٤١: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/١٤٢ : (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٢/١٤٤: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٣٣٧ 
ُّ بــن أيب ســفيان صــخر بــن حــرب بــن أميــة القــريش، )١(يزيــد) ق( .١٤٤٥ َ ُ ، ُّأبــو خالــد األمــويُ

ْيزيــد اخلــري، أســلم يــوم الفــتح، :  ويقــال لــه،أخــو معاويــة، وكــان أفــضلهم َ
ًوشهد حنينا وأسهم له رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مائة بعري وأربعني 

 .أوقية
 .النبي صىل اهللا عليه وسلم، وعن أيب بكر الصديق: روى عن
 .و عبد اهللا األشعريجنادة بن أيب أمية، وعياض األشعري، وأب: وعنه

 عـىل اجلـيش املبعـوث إىل الـشام، وهـو )٢(]األجناد األربعة[وكان أحد أمراء 
أول نائـب عـىل دمـشق يف اإلســالم، ثـم واله عمـر فلـسطني بعــد معـاذ ومعـاذ بعــد 

 .أيب عبيدة، فلام مات يزيد رمحه اهللا وىل عمر أخاه معاوية بعده
 .افتتح قيسارية بعد ما ١٩مات سنة : قال الوليد بن مسلم

 . بن سفيان بن عبيد اهللا، أبو خالد)٣(يزيد .١٤٤٦
عـن أيب عـثامن عـن سـلامن : يروي عن سـليامن التيمـي، يعنـي: قال ابن حبان

 .نسخة مقلوبة، ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد
ُّ بـــن ســـلمة بـــن يزيـــد بـــن مـــشجعة بـــن املجمـــع بـــن مالـــك اجلعفـــي)٤(يزيــد) ت( .١٤٤٧ ِّْ ، لـــه َُ

ُصحبة، عداده يف  َ  .الكوفينيِ

                                                        
 ).٣٢/١٤٥: (»هتذيب الكامل «)١(
 .العبارة يف األصل، أحد أمراء األرباع عىل اجليش، وما أثبتناه من املصدر)٢(
 ).٨/٤٩٦: (»لسان امليزان«و ) ٤/٤٢٦: (»ميزان االعتدال«)٣(
 ).٣٢/١٤٦: (»هتذيب الكامل«)٤(



 ٣٣٨ 
 .»اتق اهللا فيام تعلم«: روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه قال

، وعلقمــة، وأبــوه وائــل بــن - يقــال مرســل-ســعيد بــن عمــرو بــن أشــوع: وعنــه
 .حجر
 . بن أيب سليامن، كويف)١(يزيد) س( .١٤٤٨
َزر بن حبيش، وأيب وائل: عن ُ ّ ِ. 
ُّجابر بن يزيد بـن رفاعـة العجـيل، وحبيـب بـن خالـ: وعنه ْ د األسـدي، والعـالء ِ

 .بن املسيب، وليث بن أيب سليم
ُّ بن السمط الصنعاين، أبو السمط الدمشقي، الفقيه)٢(يزيد) ق كن مد( .١٤٤٩ ْ ِّ ُّ ْ ِِّّ ْ َّ. 

ْاحلكــم بــن عبــد اهللا األيــيل، واألوزاعــي، وقــرة بــن عبــد الــرمحن، : روى عــن َ
 .ومطعم بن املقدام، والنعامن بن املنذر، والوضني بن عطاء

و إســحاق الفـزاري، وأبــو مــسهر وأثنــى عليـه بــالعلم وصــحة احلفــظ، أبــ: وعنـه
 .وأنه كان من كبار أصحاب األوزاعي، ومروان الطاطري، والوليد بن مسلم

ثنا يزيد بن السمط، وكـان : عن مروان الطاطري: قال أمحد بن أيب احلواري
 .ًجليسا لسعيد بن عبد العزيز، وكان ثقة

 .ثقة: وقال أبو داود
 .ربام أغرب: ، وقال»الثقات«ن حبان يف وذكره اب

                                                        
 ).٣٢/١٤٨: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/١٤٩: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٣٣٩ 
 وذكـر أنـه مـات قبـل سـعيد بـن عبـد العزيـز وذلـك سـنة .ضـعيف: وقال احلاكم

 .)١(هـ١٤٨
ُّ بن أيب سمية، أبو صخر األييل)٢(يزيد) د( .١٤٥٠ ْ َّ َ َُ ْ َ. 
ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وهشام بن إسامعيل، وأيب بكر بن عبـد : عن

 .الرمحن بن احلارث بن هشام
ْحسني بن رستم، وسعدان بن سـامل، وعبـد اجلبـار بـن عمـر: عنهو األيليـون، : ُ

 .وهشام بن سعد املدين
 .روى حديثني، وهو ثقة: قال أبو زرعة

 .كان صالح احلديث: وقال حممد بن سعد
ِّكان من العباد، كان يصيل ليله أمجع: وقال الواقدي َ َ َّ  . ويبكيُ

ــذيا)٣(يزيــد) س( .١٤٥١ ل بــن خالــد بــن عبــد اهللا بــن يزيــد بــن ســعيد  بــن ســنان بــن يزيــد بــن ال
ّالقـــريش َ َّ األمـــوي، أبـــو خالـــد القـــزازُ َ ُّ ُّ البـــرصيُ ، نزيـــل مـــرص، مـــوىل عـــثامن بـــن َْ

، وخــال حممــد بــن خزيمــة  يزيــد القــزاز حممــد بــن)٤(]أخــو[عفــان، وهــو 
 .البرصي

                                                        
 .سنة وفاة سعيد بن عبد العزيزفهذه هي .  هـ١٦٨:  كذا، ولعل صوابه)١(
 ).٣٢/١٥١: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٢/١٥٢: (»هتذيب الكامل« )٣(
 . زيادة من املصدر)٤(



 ٣٤٠ 
َأزهــر بــن ســعد، وحرمــي بــن حفــص، وأيب عاصــم، وابــن : ، روى عــن)١(شــيخ َ

 .إبراهيم، ومجاعةمهدي، ومكي بن 
زكريـــا الـــسجزي، وأبـــو بكـــر بـــن زيـــاد، وابـــن أيب حـــاتم، : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم

 .]ب-١١٣[وموسى بن هارون، وأبو عوانة اإلسفراييني
 .ثقة: قال النسائي

 .كتبت عنه، وهو صدوق، ثقة: وقال ابن أيب حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َّكان ثقة نبيال، وخرج: وقال ابن يونس َ ْ مسند حديثه، وكان كثري الفائدةً  مات ،ُ
 .هـ٢٦٤

 .)٢(هـ١٩٨كان مولده : قال الطحاوي
ُّ بن سنان بن يزيد التميمي اجلزري، أبو فروة الرهاوي)٣(يزيد) ق ت( .١٤٥٢ ُُّّ ْ َ َُّ َ َّ ِ. 

 .األعمش، والزهري، وهشام بن عروة، وعدة: روى عن
 .)٤(أبو بكر: وعنه

 .ضعيف: )١(قال أمحد وعيل بن املديني والدارقطني

                                                        
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل :  قوله)١(
 . هـ١٧٨:  كذا، وهو خطأ صوابه)٢(
 ).٣٢/١٥٥: (»هتذيب الكامل« )٣(
 .ابن بكري، وهو يونس: صواهبا كذا يف األصل، ولعل )٤(



 ٣٤١ 
 .ليس حديثه بيشء: وقال ابن معني
كـان مـروان بـن معاويـة :  قـالكر بن أيب خيثمة عن حييـى بـن أيـوبوقال أبو ب

 .يثبته
حمله الـصدق، وكـان الغالـب عليـه الغفلـة، يكتـب حديثـه وال : وقال أبو حاتم

 .حيتج به
 .ً، إال أن ابنه حممدا يروي عنه مناكري احلديثمقارب: وقال البخاري
 .ليس بيشء، وابنه ليس بيشء: وقال أبو داود
َّومرة. مرتوك: وقال النسائي  .ليس بثقة: َ
ــــشيوخ، وعامــــة أحاديثــــه غــــري : قــــال ابــــن عــــدي ــــه أحاديــــث مــــرسوقة عــــن ال َّل

 .حمفوظة
ْ بن سهيل بن مسلم)٢(يزيد .١٤٥٣ َُ. 

 .روى عنه عمرو بن احلارث
 .جمهول: قال أبو حاتم

 .هللا بن الشخري تقدم، هو ابن عبد اِّ بن الشخري)١(يزيد •

                                                                                                                              
والنقــــل عنــــه مــــن زيــــادات احلــــافظ ابــــن كثــــري عــــىل ) ٥٨٦: (رقــــم» الــــضعفاء واملرتوكــــني «)١(

 .»هتذيب الكامل«
: »لــــــسان امليــــــزان«و ) ٤/٤٢٩: (»ميــــــزان االعتــــــدال«و ) ٩/٢٦٨: (»اجلــــــرح والتعــــــديل «)٢(

)٨/٤٩٨.( 



 ٣٤٢ 
ُّ بن رشيح احلرضمي، احلميص)٢(يزيد) ق ت د بخ( .١٤٥٤ َ َِ ِْ ُّ ْْ َ ُ. 
 .ثوبان، وكعب األحبار، وأيب أمامة، وأيب حي املؤذن، وعائشة: عن
ْثـــور بـــن يزيـــد، وحبيـــب بـــن صـــالح، وأبـــو الزاهريـــة حـــدير بـــن كريـــب، : وعنـــه َُ

ْوالسفر بن نسري، وحممد بن الوليد، وحييى بن جابر َ ُ. 
َّثنـا حممـد بــن مـصفى: ل يعقـوب بـن ســفيانقـا َ ثنــا حبيـب بـن صــالح : ثنـا بقيـة: ُ

 .وهو حسن احلديث، عن يزيد بن رشيح وهو من صاحلي أهل الشام
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ْ بن رشيك بن طارق التيمي، تيم الرباب الكويف)٣(يزيد) ع( .١٤٥٥ َُّ  .، تابعي جليلَِّ
، )س ت د م خ(ة، وابـن مـسعود، وعـيلحذيفة، وعبد اهللا بـن سـخرب: روى عن

 .وعمر، وأيب ذر، وأيب مسعود
ـــراهيم: وعنـــه ّ، وإبـــراهيم النخعـــي، وجـــواب التيمـــي، واحلكـــم بـــن )ع(ابنـــه إب ْ َّ ََّ

 .عتيبة، ومهام بن عبد اهللا التيمي الكوفيون
 .ثقة: قال ابن معني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بن شيبان األزدي)١(يزيد) ٤( .١٤٥٦ ْ َ. 

                                                                                                                              
 ).٣٢/١٥٩: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/١٥٩(: »هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٢/١٦٠: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٣٤٣ 
يب، روى حديثه عمرو بن دينـار، عـن عمـرو بـن عبـد اهللا بـن صـفوان بـن صحا

َأتانا ابن مربـع األنـصاري بعرفـة فقـال: أمية، عن يزيد بن شيبان، قال ْ  ُإين رسـول: ِ
 اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم إلـيكم أن تقفـوا عـىل مـشاعركم فـإنكم عـىل )٢(]رسول[

 .إرث من إرث إبراهيم
ْ ابن صليح، ويقال: بن صالح ويقال)٣(يزيد) د( .١٤٥٧ َ  .ُابن صبيح، الرحبي: ُ
َذي خمرب ابن: عن  .وعنه حريز بن عثامن. َّ أخي النجايشْ

 .شيوخ حريز كلهم ثقات: قال أبو داود
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َ بن صالح اليشكري، أبو خالد النيسابوري، وهو الف)٤(يزيد .١٤٥٨ َ ْ  .اءَّرَ
 .ريإبراهيم بن طهامن، وعبد اهللا العم: عن

 .جمهول: قال أبو حاتم
حممــد بــن عبــد الوهــاب، واحلــسن بــن ســفيان، : وقــد روى عنــه مجاعــة مــنهم

 .عوضني اهللا به إذ فاتني حييى بن حييى: وقال
 .هـ٢٢٩ ومات سنة ،وقد وثقه غري أيب حاتم: »امليزان«قال يف 

ُّ بن صبح األصبحي املرصي)١(يزيد) د( .١٤٥٩ ُْ ِ ُِّ. 
                                                                                                                              

 ).٣٢/١٦١: (»هتذيب الكامل« )١(
 . زيادة من املصدر سقطت من األصل)٢(
 ).٣٢/١٦٢ : (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٨/٤٩٨: (»لسان امليزان«و ) ٤/٤٢٩: (»ميزان االعتدال «)٤(



 ٣٤٤ 
َّبـــة بـــن عـــامر، وعمـــن حدثـــه عـــن عبـــد اهللا بـــن ُجنـــادة بـــن أيب أميـــة، وعق: عـــن
 .]أ-١١٤[عمرو
َّاحلسن بن ثوبان، وعبد اهللا بن عياش بن عباس، وعمرو بن احلـارث، : وعنه َْ َ

 .وعياش بن عباس، ومعروف بن سويد املرصيون
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 :فأما
 .َّ بن أيب صالح، أبو حبيب الدباغ)٢(يزيد .١٤٦٠

 .أنس: روى عن
بد الـصمد، ووكيـع، وأبـو نعـيم، وأبـو عاصـم النبيـل، ومحـاد بـن زيـد، ع: وعنه

 .وعيل بن نرص
 .ثقة: قال ابن معني

بالبـــرصة مــــن  )٣(يس بحديثــــه بـــأس، وكـــان أوثــــق مـــن بقــــيلـــ: وقـــال أبـــو حــــاتم
 .أصحاب أنس

 .ال أعرفه: وقال أبو زرعة
 .روى له اإلمام أمحد

                                                                                                                              
 ).٣٢/١٦٣: (»هتذيب الكامل« )١(
، وحـق )٢/٣٧٢: (»تعجيل املنفعـة«و ) ٣/١٩١١: (»التذكرة«و ) ٤٧٢ص: (»اإلكامل «)٢(

 .هذه الرتمجة أن تتقدم عن سابقتها
 .وما أثبتناه من املصادر. من قتل:  يف األصل)٣(



 ٣٤٥ 
ْ بن صهيب الفقري، أبو عثام)١(يزيد) ق س د م خ( .١٤٦١  .ن الكويفُ
 .جابر، وابن عمر، وأيب سعيد: عن
 .احلكم، واألعمش، وحممد بن سوقة، ومسعر، وأبو حنيفة: وعنه

 .ثقة: قال ابن معني وأبو زرعة والنسائي
 .صدوق: وقال أبو حاتم

 .جليل، صدوق: وقال ابن خراش
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ْ بن طلق)٢(يزيد) ق س( .١٤٦٢ َ. 
ْوعنه يعىل بن عطاء. )٣(لامينبيعن عبد الرمحن بن ال َ. 

 .يعترب به: قال الدارقطني
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بن طهامن الرقايش، أبو املعتمر البرصي)٤(يزيد) ق د( .١٤٦٣ َ ْْ ِ ُ ُّ َّ ْ  .، كان ينزل احلريةَ
 .احلسن، وحممد بن سريين: روى عن

                                                        
 ).٣٢/١٦٣: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/١٦٦: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. السلامين:  يف األصل)٣(
 ).٣٢/١٦٦: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٣٤٦ 
 .خالد احلذاء، والثوري، ووكيع، وأبو نعيم، وآخرون: وعنه
 .مستقيم احلديث، صالح احلديث، ال بأس به: بو حاتمقال أ

 .ليس به بأس: وقال أبو داود
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بن عامر بن األسود بن حبيب بـن سـواءة بـن عـامر بـن صعـصعة العـامري، )١(يزيد) د( .١٤٦٤ َ ْ َ َ
ُّأبو هاجر السوائي ُّ. 

 .له حديث يف إعادة الصالة، وفيه أن الثانية هي املكتوبة
َالسائب بن أيب حفص، وسعيد بن يسار، ونوح بن صعصعة: وعنه َ. 
ُّ بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد الليثـي، أبـو عبـد اهللا املـدين)٢(يزيد) ع( .١٤٦٥ ُّ َْ َ ، وكـان أعـرج َّ

 .ًبجمع من رجليه مجيعا
جعفــر الــصادق، وســعد بــن إبــراهيم، وأيب حــازم : روى عــن. تــابعي فــيام قيــل

 وعمرو بن شعيب، وعمري موىل آيب اللحم وله صحبة، سلمة بن دينار، وسهيل،
حممــد بــن كعــب، :  وروى عــن،والــصحيح أن بيــنهام حممــد بــن إبــراهيم التيمــي

 .والزهري، ونافع، وحييى بن سعيد األنصاري، وأيب إسحاق السبيعي، وخلق
ُإبــراهيم بــن ســعد، وبكــر بــن مــرض، وســفيان بــن عيينـــة، : وعنــه مجاعــة مــنهم
 .يد اهللا العمري، والليث، ومالك، وحييى بن سعيد األنصاريوالدراوردي، وعب

                                                        
 ).٣٢/١٦٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/١٦٨: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ٣٤٧ 
 .ًال أعلم به باسا: قال أمحد

 .ثقة: وقال ابن معني وأبو حاتم والنسائي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ١٣٩كان ثقة كثري احلديث، تويف باملدينة سنة : وقال حممد بن سعد

ْ بــن عبـد اهللا بــن خـصيفة بــن عبــد)١(يزيـد) ع( .١٤٦٦ َ ُّ اهللا بـن يزيــد بـن ســعيد بـن ثاممــة الكنــدي ُ ْ ِ ُ
ُّاملـدين َ ابــن خــصيفة بــن يزيــد، : سب إىل جــده، ومــنهم مـن يقــولُينــ، وقــد َ
 .خصيفة أخو السائب بن يزيد: ويقول
ــرس: روى عــن ْأبيــه، وب بــن ســعيد، والــسائب بــن يزيــد، وســليامن بــن يــسار،  )٢(ُ

 .وعروة بن الزبري، ويزيد بن عبد اهللا بن قسيط
إســـامعيل بـــن جعفـــر، والـــسفيانان، وســـليامن بـــن بـــالل، :  مجاعـــة مـــنهموعنــه

 .والدراوردي، وابن جريج، ومالك وابن أيب ذئب
 .ثقة: قال األثرم عن أمحد وأبو حاتم والنسائي

 .منكر احلديث: قال أمحد: وقال أبو داود
 .ثقة، حجة: قال ابن معني

ًكان عابدا، ناسكا، كثري احلدي: وقال حممد بن سعد  .]ب-١١٤ [)٣(ث، حجةً

                                                        
 ).٣٢/١٧٢: (»هتذيب الكامل« )١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. برش:  يف األصل)٢(
 .ًثبتا:  يف املصدر)٣(



 ٣٤٨ 
 . »الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بــن عبـــد اهللا بــن رزيـــق القــريش، أبـــو خالــد الـــشامي الدمــشقي)١(يزيــد) س( .١٤٦٧ ُّ َ ُِّ ََّ ُّ : وقيـــل، ُ
ُّمحيص ْ ِ. 
 .حممد بن شعيب بن شابور، والوليد بن مسلم: روى عن
َّإبراهيم بن دحيم، وأمحـد بـن املعـىل بـن يزيـد القـايض، وسـل: وعنه َ ْ َ يامن بـن ُُ

 .)٢(أيوب، وأبو بكر بن أيب داود، وعبد اهللا بن عتاب
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 .كذا ذكره ابن ماكوال يف باب رزيق
ُّ بــن عبــد اهللا بــن الــشخري العــامري، أبــو العــالء البــرصي)٣(يزيــد) ع( .١٤٦٨ َ ُّْ ِّ ِّ، أخــو مطــرف ِّ َُ

 .وهانئ
ــف بــن قــيس، والــرباء، وســمرة: روى عــن ُأبيــه، واألحن ، وعبــد اهللا بــن عمــرو، َ

 .وعمران بن حصني، وعياض بن محار، وأيب هريرة، وعائشة، ومجاعة
ُّخالد احلذاء، وسعيد اجلريري، وسليامن التيمي، وقتادة: وعنه مجاعة منهم ََّ ُّ َّ. 

 .ثقة: قال النسائي
 . مات سنة إحدى عرشة ومائة:)٤(]وقال [»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٢/١٧٤: (»هتذيب الكامل« )١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. غياث:  يف األصل)٢(
 ).٣٢/١٧٥(: »هتذيب الكامل« )٣(
 . زيادة من املصدر)٤(



 ٣٤٩ 
 . من احلسن بعرش سننيكان أكرب: قال غريه

 :ومن األوهام
 .َّ موىل آيب اللحم، بن عبد اهللا بن عمري)١(يزيد •

 .سعيد بن أيب هالل: وعنه. عن جده
 وهــذا خطــأ إنــام هــو يزيــد بــن عبــد اهللا وهــو ابــن .روى لــه الرتمــذي والنــسائي

 .أسامة بن اهلاد عن عمري موىل آيب اللحم كام تقدم
ُّقــسيط بــن أســامة بــن عمــري الليثــي، أبــو عبــد اهللا املــدين  بــن عبــد اهللا بــن )٢(يزيــد) ع( .١٤٦٩ ُّ ْ َ ْ ََ َ َّ ُ ُ

 .ٌّاألعرج، تابعي
سعيد بن املسيب، وابن عمر، وعروة بن الزبري، وعطاء بن يـسار، : روى عن

 .وأيب سلمة، وأيب هريرة، وعدة
ـــاد، : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم ـــاه عبـــد اهللا، والقاســـم، وأبـــو صـــخر محيـــد بـــن زي ابن

 .، والليث، ومالك، وحممد بن إسحاق، والوليد بن كثريوعمرو بن احلارث
 .ليس به بأس: قال ابن معني
 .ليس بقوي: )٣(وقال أبو حاتم
 .ثقة: وقال النسائي

                                                        
 ).٣٢/١٧٧: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/١٧٧: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٩/٢٧٤: (»اجلرح والتعديل «)٣(



 ٣٥٠ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ٌمشهور عندهم بالروايات، وقد روى عنه مالك غري حديث، : وقال ابن عدي
ً فقيهـــا ثقـــة، وكـــان ممـــن :)١(] حممـــد بـــن إســـحاقوقـــال. [وهـــو صـــالح الروايـــات

 .يستعان به عىل األعامل ألمانته وفقهه
 .كان ثقة كثري احلديث: قال حممد بن سعد

 .هـ١٢٢ومات سنة 
 .بلغ تسعني سنة: قال غريه

يزيــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن يزيــد بــن :  بــن عبــد اهللا بــن يزيــد، ويقــال)٢(يزيــد) ق( .١٤٧٠
ُّميمون بن مهران الياممي، أبو َ ْ ََ ْ  . حممد، نزيل مكةِ

َّعكرمــة بــن عــامر: روى عــن موســى بــن : ابــن ماجــه وآخــرون، مــنهم: وعنــه. َ
 .هارون احلافظ، ويعقوب بن سفيان

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ُ بن عبد اهللا الشيباين، أبو عبد اهللا الكـويف، مـوىل الـصهباء بنـت هبـرية )٣(يزيد) ق ت( .١٤٧١ َّْ ُّ َّ

 .بن مصقلة
 . وطاووس، وعطاء، وأيب جعفر الباقر، وغريهماحلسن، وشهر،: روى عن
 .ُأمحد بن عبد اهللا بن يونس، وأبو نعيم، وقبيصة بن عقبة، ووكيع: وعنه

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(
 ).٣٢/١٨١: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٢/١٨١: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٣٥١ 
 .ثقة: قال ابن معني
 .ال بأس به: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 . بن عبد اهللا)١(يزيد) ق( .١٤٧٢

يـد أو يزيـد بـن كحـول عـن زعن م: وعنه مكحول، وقيل. عن صفوان بن أمية
َ تقدم حديثه يف ترمجة برش بن نمري.عبد اهللا ُ. 
 . بن عبد اهللا البغدادي)٢(يزيد .١٤٧٣

 .جمهول: قال أبو حاتم
ُّ بن عبد اهللا البيرسي، أبو خالد القريش البرصي)٣(يزيد .١٤٧٤ َُّ َ ُْ. 
 .ابن جريج، وغريه: عن
 .]أ-١١٥[القواريري، وأبو داود الطياليس، وغريهم: وعنه

 .وله غري حديث وهو غري منكر احلديث: عدي أحاديث، ثم قالأورد له ابن 
ُّ بن عبد اهللا اجلهني)١(يزيد .١٤٧٥ َ ُ. 

                                                        
 ).٣٢/١٨٢: (»هتذيب الكامل« )١(
: »لـــــــسان امليــــــــزان«و ) ٤/٤٣: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و ) ٩/٢٧٦: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل «)٢(

)٨/٤٩٩.( 
) ٤٧٧ص(: »اإلكــــامل« و)٨/٥٠٠: (»لــــسان امليــــزان«و ) ٤/٤٣١: (»ميــــزان االعتــــدال «)٣(

 .يف األصل) أ(ومل يرمز له  ).٢/٣٨٣(: »تعجيل املنفعة«و



 ٣٥٢ 
مــــن صــــىل يف ثــــوب بعــــرشة «: عــــن هاشــــم األوقــــص عــــن ابــــن عمــــر حــــديث

 .» فيه درهم حرام مل تقبل صالته)٢(]دراهم[
 .وعنه بقية بن الوليد

 .مل يصح خربه: »امليزان«قال يف 
ُّ ربـــــه الزبيـــــدي، أبـــــو الفـــــضل احلمـــــيص، املعـــــروف  بـــــن عبـــــد)٣(يزيـــــد) ق س د م( .١٤٧٦ ْ َِ ُّ َ ُِّّ

ِّباجلرجيس ِ َ ْ ِ. 
ــــع، والوليــــد بــــن مــــسلم، : شــــيخ، روى عــــن ْبقيــــة، وحممــــد بــــن حــــرب، ووكي َ

 .ومجاعة
وســـــج، وأبـــــو زرعـــــة : وعنـــــه مجاعـــــة مـــــنهم َأمحـــــد بـــــن حنبـــــل، وإســـــحاق الكَ ْ

، الدمــشقي، وأبــو حــاتم الــرازي، وحممــد بــن عــوف، وحممــد بــن مــسلم بــن واره
 .والذهيل، وحييى بن معني، ويعقوب بن سفيان

 .أثنى عليه اإلمام أمحد
 ال إله إال اهللا، ما كـان أثبتـه، مـا كـان فـيهم: سمعت أمحد يقول: وقال أبو داود

 .أهل محص:  يعني.مثله
 .ثقة صاحب حديث: وقال ابن معني
 .ًكان صدوقا أيقظ من حيوة بن رشيح: وقال أبو حاتم

                                                                                                                              
 ).٨/٥٠٠: (»لسان امليزان«و ) ٤/٤٣١: (»ميزان االعتدال «)١(
 .من املصدر زيادة )٢(
 ).٣٢/١٨٢: (»هتذيب الكامل« )٣(



 ٣٥٣ 
 .ثقة، وهو أوثق من روى عن بقية: يب داودوقال أبو بكر بن أ
ُكان ينزل محص عند كنيسة جرجس فنسب إليها: وقال ابن أيب حاتم ِ ِْ. 

 .هـ٢٢٤مات سنة :  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .، يأيت يف الكنى بن عبد الرمحن بن أذينة، أبو كثري السحيمي)١(يزيد •

ُّ األودي الزعـــــافري، أبـــــو داود  بـــــن عبـــــد الـــــرمحن بـــــن األســـــود)٢(يزيـــــد) ق ت بـــــخ( .١٤٧٧ ُّ َّْ َ
 .ُّ ُّ، جد عبد اهللا بن إدريس، وقد تقدم بقية نسبه يف ترمجتهالكويف
جابر بن سمرة، وجعدة بن هبرية، وعدي بن حاتم، وعيل بـن أيب : روى عن

 .طالب، وأيب هريرة
 .ابناه إدريس وداود، وحييى بن أيب اهليثم: وعنه

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بن عبد الرمحن بن أيب سالمة، أبو خالد الداالين)٣(زيدي • ََّ  .، يأيتَ

ُّ بن عبد الرمحن بن عيل بن شيبان احلنفي الياممي)٤(يزيد) د( .١٤٧٨ ُّ ْ َ ِّ. 
وعنه حممـد . عن أبيه عن جده يف تأخري العرص ما دامت الشمس بيضاء نقية

 .بن يزيد الياممي

                                                        
 ).٣٢/١٨٥: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٢/١٨٥: (»هتذيب الكامل« )٢(
 ).٣٢/١٨٧: (»هتذيب الكامل« )٣(
 ).٣٢/١٨٨: (»هتذيب الكامل« )٤(



 ٣٥٤ 
 :فأما
 . نزيل الريي، أبو خالد الكويف، بن عبد الرمحن بن مصعب املعن)١(يزيد .١٤٧٩

 .محيد بن عبد الرمحن الرؤايس، وغريه: روى عن
: صـــدوق، وقـــال ســـمعت حممـــد بـــن الـــصباح يقـــول: وعنـــه أبـــو حـــاتم وقـــال

 .ابني خري مني: سمعت أباه يثني عليه ويقول
ــــد)ق س د( .١٤٨٠ ــــك)٢(يزي ــــرمحن بــــن أيب مال ــــد ال ــــن عب ُّ، واســــمه هــــانئ اهلمــــداين  ب ْ َ

ُّالدمشقي الفقيه  . قاضيهاِّ
ْأبيه، وأنس بن مالـك، وجبـري بـن نفـري، وخالـد بـن معـدان، وسـامل، : روى عن َ

 .وسعيد بن املسيب، وعمر بن عبد العزيز
 . سعيد بن أيب عروبة، واألوزاعي:)٣(]عنه[و

 .ًكان قاضيا بالشام: قال ابن معني
 .من فقهاء الشام، وهو ثقة: وقال أبو حاتم

ِوسئل عنه أبو زرعة فأثنى عل  .ًيه خرياُ
ُّوقـال املفــضل بـن غــسان الغـاليب َ َ َُ ََّ  لــيس ،الوليــد ويزيـد ابنــا أيب مالـك أخــوان: َّ

 .بحديثهام بأس

                                                        
 ).٩/٢٧٧: (»اجلرح والتعديل «)١(
 ).٣٢/١٨٩: (»هتذيب الكامل« )٢(
 .اق بدوهنا زيادة من املصدر ال يستقيم السي)٣(



 ٣٥٥ 
 . من الثقات: وقال الدارقطني والربقاين
 .هو وابنه خالد يف حديثهام لني: وقال يعقوب بن سفيان

 .عمر بن عبد العزيز إىل البادية يفقه الناس )١(بعثه: وقال أبو داود
أعلــم بالقـضاء منــه ال ] ب-١١٥[مل يكـن عنـدنا : وقـال سـعيد بــن عبـد العزيــز

 .مكحول وال غريه
هـــ، عــن ١٣٨ ســنة، وقيــل مــات ٧٢املــشهور أنــه مــات ســنة ثالثــني ومائــة عــن 

 .ثامن وسبعني سنة
ُ بن عبد العزيز بن سـياه األسـدي احلـامين، أبـو عبـد اهللا الكـويف)٢(يزيد) س د م خ( .١٤٨١ ُّ َّ ِ ُِّ ،

 .ر من أخيه قطبةوكان أصغ
ـــه، وحارثـــة بـــن أيب الرجـــال، وحجـــاج بـــن أرطـــأة، واألعمـــش، : روى عـــن َّأبي َ ِّ

ِوعبيد اهللا العمري، وفضيل بن عيـاض، وحممـد بـن إسـحاق، وهـشام بـن عـروة،  ْ َُ ُ َ
َّوعدة ِ. 

ــــة : وعنــــه ُّإســــحاق الــــسلويل، وأبــــو نعــــيم، وأبــــو أمحــــد الــــزبريي، وأبــــو معاوي ُّ ُّ َّ
 .َّالرضير

 .ثقة:  معني وأبو داودقال أمحد وابن
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر. صحبه:  يف األصل)١(
 ).٣٢/١٩٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٥٦ 
ُّ بن عبد العزيز الرعيني احلجري احلمريي املرصي)١(يزيد) يس( .١٤٨٢ َ َْ ِ َِ ْ َُّ. 

 .سعيد بن أيب أيوب، وابن هليعة: وعنه. عن يزيد بن حممد
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ُعداده يف املوايل: وقال ابن يونس َ ِ. 
ْمللــك بــن املغــرية بــن نوفــل بــن احلــارث بــن عبــد املطلــب بــن  بــن عبــد ا)٢(يزيــد) ق( .١٤٨٣ َ ِ ُ

ُّهاشم القريش، اهلاشمي النوفيل، أبو املغرية، ويقال ُُّّ َ  .أبو خالد املدين: ُ
ِّأبيـــه، وزيـــد بـــن أســـلم، وســـعيد املقـــربي، وســـهل: روى عــن ُ ْ ، وصـــفوان بـــن )٣(َ

ْسليم، وحممد بن املنكدر، وأيب سلمة، وعدة ُ َ ُ. 
ُّابنه حييى، وخالد بن خملد القطواين، وعبـد اهللا بـن نـافع : موعنه مجاعة منه َ َ ْ َ

 .َّالصائغ، ومعن بن عيسى
 .ُضعيف احلديث: قال أمحد

 .َّلينه حييى: وقال البخاري
 .عنده مناكري: وقال أمحد

 .ُليس حديثه بذاك: وقال معاوية بن صالح، عن ابن معني
 .ما كان به بأس: َّوقال عثامن الدارمي عنه

                                                        
 ).٣٢/١٩٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/١٩٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .وما أثبتناه من املصدر. وسهيل:  يف األصل)٣(



 ٣٥٧ 
 .ضعيف: ُل غريه عن حييىوقا

 .ُليس حديثه بيشء: وقال أمحد بن صالح املرصي
 .ُضعيف احلديث: وقال أبو زرعة

َّوقال مرة ًواهي احلديث، وغلظ فيه القول جدا: َ َّ َ. 
 .ًضعيف احلديث، منكر احلديث جدا: وقال أبو حاتم
 .أحاديثه شبه ال يشء: ُّوقال البخاري
 .مرتوك: َّوقال النسائي

 .ليس بثقة: َّرةَوقال م
 .)١(هـ١٦٥مات سنة. َّعامة ما يرويه غري حمفوظ: وقال ابن عدي

َلــسقط «: لـه عنـد ابــن ماجـه حـديث واحــد عـن يزيــد بـن رومـان عــن أيب هريـرة َ
ُّأقدمه أحب إيل من فارس أخلفه ِّ َ ُ«. 

 . بن عبد امللك النمريي)٢(يزيد .١٤٨٤
 .وعنه سليامن الشاذكوين. عن عائذ
 .ٍبسند مظلم وخرب منكر: »امليزان«قال يف 

ّ بن عبد املزين، حجازي)١(يزيد) ق( .١٤٨٥ َ ِ َ ُ. 
                                                        

ة مـــن زيـــادات ، وذكـــر ســـنة الوفـــا)دار الكتـــب.  ط٧/٢٥٤: (»امليـــزان« انظـــر ســـنة وفاتـــه يف)١(
 .»هتذيب الكامل«احلافظ بن كثري عىل

 ).٨/٥٠١: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٣٤: (»ميزان االعتدال«) ٢(



 ٣٥٨ 
ُيعق عن الغالم وال يمس رأسه بدم«: عن النبي صىل اهللا عليه وسلم َُّ ُ َ ُُّ«. 
عــن أبيــه عــن النبــي صــىل اهللا عليــه : وقيــل. مرســل: ُّقــال البخــاري وأبــو حــاتم

 .وسلم وهو الصحيح، وعنه أيوب بن موسى
 .»لثقاتا«ذكره ابن حبان يف 

َ بن عبيد اهللا اهلذيل)٢(يزيد .١٤٨٦ ُ. 
 .عن عمرو عن أيب هريرة

 .جمهول: قال أبو حاتم
ُّ بــن عبيــد، أبــو وجــزة الــسعدي، املــدين، الــشاعر، مــن بنــي ســعد بــن )٣(يزيــد) س د( .١٤٨٧ ََّ ََ ُّ ْ ْ َ َ ُ

 .بكر
 .عن رجل عنه:  بن أيب سلمة، وقيل)٤(أبيه، وعطاء بن يزيد، وعمر: روى عن
ــــه ــــراهيم بــــن : وعن ــــالل، وعبيــــد اهللا إب ِّإســــامعيل بــــن جممــــع، وســــليامن بــــن ب ُ

 .العمري، وحممد بن إسحاق، وهشام بن عروة، وحييى بن سعيد بن دينار
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 ]. أ-١١٦[مات سنة ثالثني ومائة: قال الواقدي

                                                                                                                              
 ).٣٢/٢٠٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٨/٥٠١: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٣٤: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٣٢/٢٠١: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 . املصدرخطأ، والتصحيح من. وعمران:  يف األصل)٤(



 ٣٥٩ 
ٌّ بن أيب عبيد، أبو خالد األسلمي، حجازي)١(يزيد) ع( .١٤٨٨ َ ُُّ ْ َْ ٍ. 
ْ، وعمري موىل آيب اللحم، وهشام بن عروة )ع(بن األكوعمواله سلمة : عن َ ُ-

 .-وهو أكرب منه
ــري بــن األشــج : وعنــه مجاعــة مــنهم ْبكَ ، وحــاتم بــن إســامعيل، -ومــات قبلــه-ُ

 .وحفص بن غياث، وأبو عاصم، ومكي بن إبراهيم، وحييى القطان
 .ثقة: قال أبو داود

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ١٤٧أو ٦مات سنة 

ُّ بن عبيدة بن أيب املهاجر السكوين الشامي، الدمشقي)٢(يزيد) ق مد( .١٤٨٩ ُّ ُّ ََّّ ُ َ ُ ِ َ. 
ّأبيــه، ومالــك بــن هبــرية، ومــسلم بــن مــشكم، وأيب األشــعث الــصنعاين، : عــن َّ
 .وغريهم
 .ابنه عبد الرمحن، وحممد بن مهاجر، وحييى بن محزة: وعنه

 .ثقة، من شيوخ دمشق: قال دحيم
 .ن به بأس، صدوقما كا: وقال ابن معني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ِ بن عدي بن حاتم)١(يزيد .١٤٩٠ َ. 

                                                        
 ).٣٢/٢٠٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٢٠٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٦٠ 
 .عن أبيه
 .مل يصح حديثه: »امليزان«قال يف 

َ بـــن عطـــاء بــن ي)٢(يزيـــد) د عــخ( .١٤٩١ َ ُزيـــد بـــن عبـــد الــرمحن اليـــشكُ ْ َ ُّالكنـــدي، : َّري، ويقـــالَّ ْ ِ
َّالسلمي موالهم، أبو خالد الواسطي البزار: ويقال ُّ ُّ ْيب عوانة من فوق، موىل أَُّ َ. 
إسامعيل بن أيب خالد، واألعمـش، وسـامك بـن حـرب، وليـث بـن : روى عن

ِّأيب سليم، ونافع، وأيب إسحاق السبيعي َّ. 
ُّأسد بن موسى، وأبـو داود الطيالـيس، وابـن مهـدي، وأبـو : وعنه مجاعة منهم

 .املغرية عبد القدوس بن احلجاج
 .ًى عنه ابن مهدي، وكان واسطياٌليس بحديثه بأس، وهو الذي رو: قال أمحد

 .كان أمحد يوثقه: وقال أبو داود
 .مقارب: ًوقال أمحد أيضا

َّوقال مرة  .ليس بقوي يف احلديث: َ
 .ليس بيشء: وقال ابن معني

َّوقال مرة  .ضعيف: َ
ًوقال النسائي أيضا  .ليس بقوي: َّ
ُساء حفظه حتـى كـان يقلـب األسـانيد ويـروي عـن الثقـا: وقال ابن حبان ت مـا َ

 .ليس من حديث األثبات، ال جيوز االحتجاج به
                                                                                                                              

 ).٨/٥٠١: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٣٤: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٣٢/٢١٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٦١ 
ُهو مع لينه حسن احلديث، يكتب حديثه، وعنده غرائب: قال ابن عدي ُ. 

 .هـ١٧٧تويف سنة 
 :وهلم
ُّ بن عطاء السكسكي، أبو عطاء الشامي، ويقال)١(يزيد .١٤٩٢ ُّ َ َِّ َِّ َْ  .يزيد بن أيب عطاء: َ

س: يروي عن َكعب األحبار، ومعاذ بن سعد السكْ ِّكيَّ ِ. 
ْعبد الرمحن بن يزيد بن جابر، ويزيد بن سعد بن ذي عصوان: وعنه َ. 

 .ُذكره أبو حاتم، وذكره ابن سميع يف الطبقة اخلامسة
 .، يأيت يف الكنىُ بن عطارد، أبو البزري)٢(يزيد •
ُّ بن عمر، أبو عبد اهللا التميمي)٣(يزيد • ّ  .، يأيت يف الكنىُ

 .ُ بن عمر)٤(يزيد .١٤٩٣
وعنه حييى بن واضح أبو متيلة، . بي عن صفوان بن أميةعن جمالد عن الشع

هـو جمهـول، وعنـدي أنـه صـاحب حـديث : ُوال يتـابع عليـه، قالـه أبـو حـاتم، وقـال
 .أيب هالة
ُّ املرصي املعافريَ بن عمرو)١(يزيد) ق ت د( .١٤٩٤ ْ ِ. 

                                                        
 ).٣٢/٢١٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٢١٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٢/٢١٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٤٣٦: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٢٨١: (»والتعـــــــديلاجلـــــــرح «) ٤(

)٨/٥٠٣.( 



 ٣٦٢ 
ِّعبد اهللا بن عمرو، وأيب سلمة، وأيب عبد الرمحن احلبيل: روى عن ُ ُ ََ َ. 
ْالعريفي، وابن هليعة، وعمرو بن احلارث، والليثَاألصبغ : وعنه َُّ. 

 .َال بأس به: قال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َّويل العرافة وهو من بني صنم: قال ابن يونس ُ َ. 
ْ بن عمرو بن أمية الضمري)٢(يزيد .١٤٩٥ َ. 

ال : روى عنـــه أبـــو بكـــر بـــن إســـحاق أخـــو حممـــد بـــن إســـحاق، قـــال أبـــو حـــاتم
 .أعرفه
َ بن عمرو األسلمي)٣(يزيد .١٤٩٦ ْ َ. 

ذكره أبو حاتم . وعنه حاتم بن إسامعيل]. ب-١١٦[عن عبد العزيز بن عقبة
 .ًأيضا

 .وذكره البخاري يف الضعفاء
ُّ بـــن عمـــرية الزبيـــدي، ويقـــال)٤(يزيـــد) س ت د( .١٤٩٧ َُّ ُّالكلبـــي، ويقـــال: ِ ْ ْالكنـــدي، ويقـــال: َ ِ :

ُّالسكسكي الـشامي احلمـيص ْ ُّ ُّ َ َِّ َّ ُّ، قـال البخـاريْ احلـارث ابـن : ُ، وقـال بعـضهمُ
                                                                                                                              

 ).٣٢/٢١٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/٢٨١: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٤٣٦: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٢٨١: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٣(

)٨/٥٠٣.( 
 ).٣٢/٢١٧: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٦٣ 
 .عمرية، وال يصح

 .أيب بكر، وعمر، وابن مسعود، ومعاذ، ومعاوية: روى عن
ُّراشد بن سعيد، وشهر بن حوشب، وعطية بـن قـيس، ومعبـد اجلهنـي، : وعنه ُ ََ َ ْ ْ ْ َ َْ َ َ

ُّوأبو إدريس اخلوالين، وأبو قالبة اجلرمي ْ َ ِ ُّ ْ َ. 
 .ثقة، من كبار التابعني: قال العجيل

 .ًكان ثقة إن شاء اهللا: ال حممد بن سعدوق
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .وذكره أبو مسهر وغري واحد يف كبار أصحاب معاذ
ُّوقال البخاري ِقدم الكوفة، وسمع ابن مسعود: ُ َ. 

 . بن عوانة الكلبي)١(يزيد .١٤٩٨
إن اهللا خلــق ســبع « :عــن حممــد بــن ذكــوان عــن عمــرو بــن دينــار عــن ابــن عمــر

ْ قال العقييل.»تار العليا فسكنهاساموات فاخ  .ُال يتابع عليه: َُ
ُّ بن عوف، شامي)٢(يزيد) ق( .١٤٩٩ ْ َ. 

ِّعـــن ايب الـــزبري عـــن جـــابر يف الوصـــية، وقيـــل ْعـــن عمـــر بـــن الـــصبح عـــن أيب : ُّ ُّ
 .ِّالزبري، وعنه بقية

ُّ بـــن عيـــاض بـــن جعدبـــة الليثـــي، أبـــو احلكـــم املـــدين)١(يزيـــد) ق( .١٥٠٠ َُّ َ ََ َّ ُ ، ثـــم صـــار  إىل ِ
                                                        

 ).٨/٥٠٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٣٦: (» االعتدالميزان«) ١(
 ).٣٢/٢٢١: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٦٤ 
 .ة فامت هباالبرص
ُإســامعيل بــن أميــة، وزيــد بــن احلــسن بــن عــيل، وســعيد املقــربي، : روى عــن ْ َ ُ

ِّوأيب حازم، وصفوان، والزهري، وهشام بن عروة، وحييى بن سعيد األنصاري ُّ. 
إنـــه ابـــن عمـــه، : ابنـــه احلكـــم، وأنـــس بـــن عيـــاض، وقيـــل: وعنـــه مجاعـــة مـــنهم

َوسعيد بن سليامن، وشبابة، وابن وهب، وعيل بن   .اجلعد، ويزيد بن هارونَ
يزيـــد بـــن : َّكـــذاب، قلــت: ًســـألت مالكــا عـــن ابــن ســـمعان فقــال: قــال ابـــن القاســم

 .أكذب وأكذب: قال؟ عياض
َّوقال عباس عن ابن معني  .ضعيف ليس بيشء: َ

 .أظنه كان يضع للناس، يعني احلديث: وقال أمحد بن صالح املرصي
 .ضعيف وليس بقوي: وقال عيل بن املديني

 .ًضعيف جدا: الفالسوقال 
ْوقال السعدي  .)٢(ذهب حديثه: َّ

 .وأمر أبو زرعة أن يرضب عىل حديثه. ضعيف: وقال أبو زرعة وأبو حاتم
 .منكر احلديث: ًوقال أبو حاتم أيضا والبخاري ومسلم

ِترك حديثه، ابن عيينة يتكلم فيه: وقال أبو داود ُ . 
                                                                                                                              

 ).٣٢/٢٢١: (»هتذيب الكامل«) ١(
والنقــوالت ) ١١/٣٠٨: (»التهـذيبهتـذيب « انظـر لقـول ابــن املـديني والفـالس والــسعدي)٢(

 .»هتذيب الكامل«عنهم من زيادات احلافظ ابن كثري عىل



 ٣٦٥ 
 .مرتوك احلديث: َّقال النسائي

َّومرة  .َّكذاب: َ
َّومرة  .ُليس بثقة، وال يكتب حديثه: َ

 .عامة ما يرويه غري حمفوظ: قال ابن عدي
 .ٌّ بن فراس، حجازي)١(يزيد)يس( .١٥٠١

من قـال بـسم اهللا «: عن أبان بن عثامن عن أبيه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
 .»الذي ال يرض مع اسمه يشء

ْوعنه حممد بن إسامعيل بن أيب فديك َ ُ. 
 .هول ال يعرفجم: قال أبو حاتم

ْ بــن قبــيس بــن ســليامن الــسيلحي، أبــو ســهل، ويقــال)٢(يزيــد) د( .١٥٠٢ َ ُ ُّأبــو خالــد الــشامي: ُ َّ ،
َمن جبلة   . ساحل محص)٣(]من[َ

إســـامعيل بـــن عيـــاض، وســـعيد بـــن مـــسلمة، وحممـــد بـــن : ، روى عـــن)٤(شـــيخ
 .شعيب بن شابور

                                                        
 ).٣٢/٢٢٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٢٢٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 . زيادة من املصدر)٣(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل:  قوله)٤(



 ٣٦٦ 
ُّ اخلرض بن عيل الرقي، وقال)١(]حممد بن: [وعنه مجاعة منهم ة، وأمرين ثق: َّ
ُّاحلوطي بالكتابة عنه َْ. 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بن قطيب السكوين احلميص)٢(يزيد) ق ت د( .١٥٠٣ ْ ُّ َِّ ُ ُ. 

ْعن أيب بحرية عبد اهللا بن قيس ْوعنه صفوان بن عمرو، والوليد بن ). ق ت د(َ َ
َّسفيان، وأبو زياد حييى بن عبيد الغسانيان َ َ ُ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ْ بن القعقاع، أبو جعفر القارئ)٣(يزيد •  .يأيت يف الكنى] أ-١١٧[،َ

ُّ بن أيب كبشة السكسكي، الـشامي الدمـشقي،)٤(يزيد .١٥٠٤ ُّ ُّ َ َِّّ ََّ ْ َ مـن أهـل بيـت هليـا، وعقبـه ْ َِ َ ْ َ
 .هبا
 .أبيه، ومروان بن احلكم، ورجل له صحبة: روى عن
ـسك: وعنه َإبراهيم بن عبد الـرمحن السكْ َّيب وحـشية، ومـرسُّي، وجعفـر بـن أَّ ة َ

 .بن معبد، وآخرون
 .َّذكره أبو زرعة الدمشقي يف الطبقة الثانية ممن ويل الرسايا

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(
 ).٣٢/٢٢٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٢/٢٢٨: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٢/٢٢٨: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٦٧ 
ِكان عريف السكاسك: وقال البخاري وأبو حاتم َّ. 

ْوذكره اهليثم بن عدي فيمن ويل العراق، ومجع له املرصان َِ ِ َ. 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف  

َويل العر: قال ابن عساكر َِ ِ ْاقني للوليد، وخراج السند لسليامن، وويل الرشطة َ ِّ ْ َ
ْلعبد امللـك، ثـم ويل الـصوائف، وكـان لـه قـدر عنـد أهـل دمـشق، تـويف َ  يف أيـام )١(َّ

 .سليامن
ْله ذكر يف   . أنه كان يصوم يف السفر:»صحيح البخاري« من »اجلهاد«ِ

ُّ بن كعب العوذي، برصي)٢(يزيد) س د( .١٥٠٥ َ ُّ ْ َ ْْ ِ َ. 
ِّكري عن أيب اجلوزاء عـن ابـن عبـاس حـديث الـسجل ُّك النعن عمرو بن مال

ُّوعنه نوح بن قيس احلداين. الكاتب َّ ُ ْ َ. 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 .ُال يعرف: )٣(»امليزان«وقال يف 
َ بن الكميت الكويف)٤(يزيد .١٥٠٦ ُ. 

 .عن حسني القتات

                                                        
 .لتصحيح من املصدرخطأ، وا. وقوي:  يف األصل)١(
 ).٣٢/٢٣٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).دار الكتب.  ط٧/٢٦٠ ()٣(
 ).٨/٥٠٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٣٨: (»ميزان االعتدال«) ٤(



 ٣٦٨ 
 .مرتوك: قال الدارقطني

ُّ بن كيسان اليشكري)١(يزيد) ٤ م بخ( .١٥٠٧ ُ ْ َ ْ ُّأبو منني الكويف: ، أبو إسامعيل، ويقالَ ْ َُ. 
َسلامن أيب حازم األشجعي، ومعبد أيب األزهر: روى عن َِّ َْ ْ. 

ْسفيان بن عيينة، وعبد الرمحن بن مغرا، وعبد الواحد بن : وعنه مجاعة منهم َ
َّزياد، وحممد بن عبيد، ومروان الفزاري، وحييى بن سعيد القطان، وقال َ َُّ لـيس : َ

ٌد عليه، صالح وسطممن يعتم ٌ. 
 .ثقة: َّوقال ابن معني والنسائي

ُّيكتب حديثه، حمله الصدق، صالح احلديث، وال حيتج به، : وقال أبو حاتم ُ ُُ ُ
ــأيت بــه صــحيح وبعــضه ال، وكــان البخــاري قــد أدخلــه يف  ُبعــض مــا ي ُّ  »الــضعفاء«َُ

 .فيحول من هناك
 مل يفحش خطـؤه كان خيطئ وخيالف،: وقال» الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُحتى يعدل به عـن سـبيل العـدول، وال أيت مـن اخلـالف بـام تنكـره القلـوب، فهـو 
مقبـول الروايــة إال مــا يعلـم أنــه أخطــأ فيــه فحينئـذ يــرتك خطــؤه كـام يــرتك غــريه مــن 

 .الثقات
ــث، وقــد روى عنــه : )٢(قــال ابــن عــدي لــه عــن أيب حــازم عــن أيب هريــرة أحادي

 .يكون برواياته بأسمجاعة من الثقات وأرجو أن ال 
 :وهلم

                                                        
 ).٣٢/٢٣٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل) ٧/٢٨٣: (»الكامل«) ٢(



 ٣٦٩ 
ُّ بن كيسان، أبو حفص اخللقاين)١(يزيد .١٥٠٨ ْْ ُ َ. 

 . وعنه أبو نعيم.عن طاووس قوله
 .ذكره أبو حاتم
 .ًذكر متييزا

 .، هو يزيد بن عبد الرمحن بن أيب مالك، تقدم بن أيب مالك)٢(يزيد •
ُّ بن حممد بن خثيم املحاريب)٣(يزيد) ص( .١٥٠٩ ُ ْ َ ُ. 

ِّعن حممد بن كعب القرطبي َّ عن أبيه حممد بن خثيم عـن عـامر بـن يـارس يف ُ َ ُ
 .تسمية عيل أبا تراب

 .وعنه حممد بن إسحاق بن يسار
 .ليس به بأس: قال ابن معني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ال يعرف سامع بعضهم من بعض: وقال البخاري

ْ بــن حممــد بــن عبــد الــصمد بــن عبــد اهللا بــن يزيــد بــن ذكــوان ال)٤(يزيــد) س د( .١٥١٠ ُّقــريش، َ َ ُ
 .، موىل بني هاشمأبو القاسم الكويف

                                                        
 ).٣٢/٢٣٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٢٣٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٢/٢٣٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٢/٢٣٤: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٧٠ 
ِأمحـد بــن أيب احلـواري، وآدم بــن أيب إيـاس، وأيب مــسهر، :  روى عــن)١(شـيخ ْ ُ

 .َّوعيل بن عياش، وهشام األزرق، وهشام بن عامر
ْابـن جوصـا، وأبـو يعقـوب إسـحاق بـن إبـراهيم بـن هاشــم : وعنـه مجاعـة مـنهم َ

ـــــــــو زرعـــــــــة الدمـــــــــشقي، وأ ُّاألذرعـــــــــي، وأب ْ ـــــــــة َ ـــــــــو عوان ـــــــــو حـــــــــاتم الـــــــــرازي، وأب ب
 .ثقة صدوق: ، وابن أيب حاتم، وقال]ب-١١٧[اإلسفراييني

 .ثقة: َّوقال النسائي والدارقطني
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 كـان ابـن جوصـا ن عبـد الـصمد وأبـو زرعـة الدمـشقيانويزيد بـ: قال ابن عدي
 .منهام يسأل حديثه، وبخاصة حديث دمشق

مولـــده ســـنة : هــــ، قـــالوا٢٧٦ أو ٥ســـنة : ـ، وقـــال غـــريههـــ٢٧٧ومـــات هبـــا ســـنة 
 .هـ١٩٨
ُّ بن حممد بن فضيل اجلزري الرسعني)٢(يزيد) س( .١٥١١ ْ َّ َْ ُّ َ َ َ ُ. 

ْعبد الرزاق، وأيب نعيم، ومسلم بن إبراهيم: ، روى عن)٣(شيخ َ ُ. 
، وحاجـب بـن أركـني، والقاسـم بـن »اإلخـوة«َّوعنه النسائي، وذكره يف كتاب 

ــث، وحممــد بــن أمحــ د بــن بخيــت، وأبــو احلــسني حممــد بــن جعفــر بــن بكــر اللي
ُّاخلوارزمي ُ. 

                                                        
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل: قوله)١(
 ). ٣٢/٢٣٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل: قوله)٣(



 ٣٧١ 
ُّ بن حممد بن قيس بن مـخرمة بن املطلـب بـن عبـد منـاف القـريش )١(يزيد) س د خ( .١٥١٢ َ َ ُْ َْ

ُّاملطلبي، املرصي، مدين األصل ُُّّ َّ ُ. 
يل بن رباح، وحممد بن ُجرة، وعُ بن إسحاق بن كعب بن ع)٢(سعد: روى عن

 .ريهمعمرو بن حلحلة، وغ
 . خالد بن يزيد، والليث، ويزيد بن أيب حبيب، وآخرون:وعنه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .تقدمزيد : ِ بن مربع، ويقال)٣(يزيد •

ُّ بــن مرثــد، أبــو عــثامن اهلمــداين)٤(يزيــد) مــد( .١٥١٣ ْ ْ ََ ْ ُّ، ثــم املــدعيُ ْ ْ حــي مــن مهــدان، ،َ َ
ُّالشامي، من صنعاء دمشق، أرسل عن النبي صىل اهللا علي  .ه وسلمَّ

ت، وعبــد الــرمحن بــن عــوف، شــداد بــن أوس، وعبــادة بــن الــصام:  عــنروى
مرسل، وحمفوظ بن علقمة، ومعـاذ  مرسـل، وواثلـة، وأيب الـدرداء، وأيب : يقال

ْذر مرســــل عــــنهام، وأيب رهــــم، وأيب صــــالح اخلــــوالين، وأيب مــــسلم اجللــــييل،  َ ُ
 .وعائشة
ْخالــد بــن معــدان، وعبــد الــرمحن بــن يزيــد بــن: وعنــه كــان كثــري :  جــابر، وقــالَ

ِرأيته يأكـل رغيفـا وعرقـا يف يـده، وكـان طلـب : البكاء، والوضني بن عطاء، وقال ُ ً ًَ َ

                                                        
 ).٣٢/٢٣٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .وما أثبتناه من املصدر. كعب:  يف األصل)٢(
 ).٣٢/٢٣٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٢/٢٣٩: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٧٢ 
 .للقضاء ففعل ذلك ليتخلص منه

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .روى عن معاذ وأيب الدرداء مرسل: قال أبو حاتم

ُّ بــن مردانبــة القــريش، الكــويف، التــاج)١(يزيــد) س( .١٥١٤ ُ ُُّ ِ َ ْ َُ َ، مــوىل عمــرو بــن حريـــث، رَ ُ
 .وأصله من إصبهان

أخيه سعيد، وأنس بـن مالـك، وزيـاد بـن عالقـة، وعبـد الـرمحن بـن : روى عن
 .أيب نعم
َأبو أسامة، وعبد اهللا بن داود، وعبيد اهللا بن موسى، وأبو نعيم، ووكيع، : وعنه ُ

 .وأبو أمحد، وأبو معاوية الرضير
 .ثقة: قال وكيع وابن معني

 .»الثقات«حبان يف وذكره ابن 
 .ال باس به: وقال أبو حاتم

َّ  اخلالل)٣( بن مروان)٢(يزيد .١٥١٥ َ. 
: كذاب، قال عثامن: سألت عنه ابن معني فقال: قال عثامن بن سعيد الدارمي

حكــاه ابــن أيب حــاتم وابـــن . قــد أدركتــه وهــو ضــعيف قريـــب ممــا قــال ابــن معـــني
 .عدي

                                                        
 ).٣٢/٢٤١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٧/٢٨٤: (»الكامل«و) ٩/٢٩١: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 .مريون، بال نقط، والتصحيح من املصدر:  يف األصل)٣(



 ٣٧٣ 
 .يزيد هذا متأخر كان ببغداد: قال ابن عدي

 .يروي املوضوعات عن األثبات، ال جيوز االحتجاج به: ل ابن حبانقا
يزيـد بـن ثابـت بـن أيب مـريم بـن أيب :  بن أيب مريم بن أيب عطاء، ويقـال)١(يزيد)٤خ( .١٥١٦

 إمـــام جامعهـــا يف أيـــام الوليـــد، مـــوىل ،عطـــاء الـــشامي، أبـــو عبـــد اهللا الدمـــشقي
 .سهل بن احلنظلية، رأى واثلة بن األسقع

ـــة ســـامل، : روى عـــن والقاســـم بـــن خميمـــرة، وجماهـــد، ومكحـــول، وأيب قالب
 .اجلرمي، وعدة

َصدقة بن خالـد، واألوزاعـي، وحممـد بـن شـعيب، والوليـد بـن مـسلم، : وعنه َ
 .وحييى بن محزة

ُقال دحيم وابن معني َ  .ثقة: ُ
 .ال بأس به: وقال أبو زرعة
 ].أ-١١٨[من ثقات أهل دمشق: وقال أبو حاتم
 . بهال بأس: وقال الدارقطني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ١٤٥بعد سنة : هـ، وقيل١٤٤مات سنة 

                                                        
 ).٣٢/٢٤٣: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣٧٤ 
َ بن املطوس، أبو املطوس)١(يزيد • َُ  .، يأيت يف الكنىُ

ُّ بن معاوية النخعي الكويف)٢(يزيد .١٥١٧ ُ ُّ َّ، أحد العباد املشهورينَُّ ُ. 
 .»التاريخ« وذكره يف »صحيح البخاري« من »الدعاء«له ذكر يف 

 .ًقتل غازيا بفارس:  وقال،»الثقات«يف ذكره ابن حبان 
 :وهلم
َ بن معاوية أبو شيبة)٣(يزيد .١٥١٨ ْ  .ً، كويف أيضاَ

ســـعيد بـــن منـــصور، وســـعيد بـــن ســـليامن، : ُعـــن عبـــد امللـــك بـــن عمـــري، وعنـــه
 .وحممد بن فضيل
 .منكر احلديث: وقال أبو حاتم. صالح: قال أبو زرعة

ِ، ملك اإلسـالم  بن معاوية بن أيب سفيان)٤(يزيد .١٥١٩ ابـن أمـري املـؤمنني معاويـة بـن َ
ُّأيب سفيان القريش األموي ُ ُّ َ ُ. 

ِ وعهد إليه أبوه سنة إحدى ومخسني٢٥أحد خلفاء بني أمية كان مولده سنة  َ، 
ًفلام مات أبوه سـنة سـتني اسـتقل بامللـك نحـوا مـن أربـع سـنني، وكـان فيـه شـهامة 

ٌوعليه أهبة امللك، إال أنه كان فيه لعب ورشب وهتتك أ ٌ َّ زرى به بالنسبة إىل أهل ُ
ِّالزمــان وبالنــسبة إىل أبنــاء الــصحابة، وكــان يقــول الــشعر اجليــد، ولــه مخاريــات 

                                                        
 ).٣٢/٢٤٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٢٤٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٩/٢٨٧: (»اجلرح والتعديل«و) ٣٢/٢٤٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٨/٥٠٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٠: (»ميزان االعتدال«) ٤(



 ٣٧٥ 
وتغزل يف احلسان، واتفق قتل احلسني بن عيل يف أيامه إال أنه ليس لـه رأي يف 

ــأمر بــذلك ومل يــسؤه واهللا أعلــم، وقــد قيــل ْقتلــه ولكنــه مل ي ُ إنــه أحــرض إليــه رأس : َ
ال، وإنام أحرض إىل عبيـد اهللا بـن زيـاد أمـري العـراق، وبعـث : حاحلسني، والصحي

َبثقــل َ  احلــسني وأهلــه إىل دمــشق، فيكــذب الكــذابون مــن الــشيعة وبعــض جهلــة )١(ِ
ًاملؤرخني هاهنا كذبا فاحشا قبيحا مل يكن منه وهللا احلمد يشء، ولكن كان هذا  ً ً

ًأمرا فظيعا منكرا جدا، ثم أرسلهم يزيد إىل املدينة م ً ً  .كرمني يف جتمل وسرتً
فمــنهم مــن يغلــو فيــه فيمدحــه ويطريــه كإباضــية أهــل : والنــاس يف يزيــد أقــسام

 .الشام
ومنهم من يذمه وقد يلعنه كغـالة الـروافض والـشيعة، وقـد ينـسبون إىل شـعره 

 .كفريات ال حقيقة هلا
َهو أحد امللوك الفسقة وكان عنده إسالم وفيـه أرجـا: ومن الناس من يقول ََ)٢( 

ِلوك، وقد كان أمـري الـرسية التـي هـي أول مـن طرقـت القـسطنطينية الـذين جـاء امل َّ
أول جـيش يغـزوا «احلديث الـصحيح فـيهم عـن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم 

، فأطـــال )٣(»تـــاريخ دمـــشق« وقـــد ذكـــره ابـــن عـــساكر يف .»قـــسطنطينية مغفـــور هلـــم
ينبغــي أن ال يــروى : )٤( قــال اإلمــام.ًدا وذكــر منهــا فوائــد وأشــياء حــسنةترمجتــه جــ

                                                        
َ الثقل)١(  ).٢٨/١٥٦: (»تاج العروس«.متاع املسافر وحشمه: َّ
 .أرجاس:  كذا، ويظهر أن صواهبا)٢(
 ).٢٨/١٨: (»خمترصه«) ٣(
: »ميــــزان االعتــــدال«.أمحــــد بــــن حنبــــل: كــــذا يف األصــــل، بــــدون تعيــــني اإلمــــام واملــــراد بــــه)٤(

)٤/٤٤٠.( 



 ٣٧٦ 
 .عنه

ُمل يــرو شــيئا حي: قلــت تــاج فيــه إليــه وهللا احلمــد، والعجــب أن اإلمــام روى يف ً
ـــــه أوىص إىل يزيـــــد بـــــن معاويـــــة ملـــــا كـــــانوا »مـــــسنده« ً حـــــديثا عـــــن أيب أيـــــوب أن

: حمارصين القسطنطينية، وروى له عن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال
 .» إال اهللا دخل اجلنةمن مات وهو يعلم أن ال إله«

ُّ بن املغلس بن عبد اهللا بن يزيد الباهيل، أبو خالد البرصي)١(يزيد) فق( .١٥٢٠ َ َْ ُّ ِ ِّ َ ُ. 
 .مالك، وهشام بن سعد، وغريمها: عن
َّعمرو بن عاصم، والفالس، وقال: وعنه  .كان ثقة: َ

 .ٌشيخ ليس باملشهور: وقال أبو حاتم
 .ً الرواية عنه إال اعتباراال جيوز االحتجاج به، وال: وقال ابن حبان

ُّ بن املقدام بن رشيح بن هاين احلرضمي احلارثي الكويف)٢(يزيد) ق س د بخ( .١٥٢١ ُّ ُّ ْْ َ َ ُ ْ ِ. 
، وأبـو توبـة احللبـي، وأبـو ]ب-١١٨[ُ وعنه برش بن عمر).ق س د بخ(عن أبيه

 .بكر بن أيب شيبة، وقتيبة، وحييى بن حييى، وآخرون
 .يكتب حديثه: قال أبو حاتم

 .ليس به بأس: َّأبو داود والنسائيوقال 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ). ٣٢/٢٤٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٢٤٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٧٧ 
َّ بن مقسم الثقفي، موالهم الطائفي، ويعرف بيزيد بن ضبة)١(يزيد) ق( .١٥٢٢ َ ُّ ُّ ََّ َّ ْ  .، وهي أمهِ

 . يف ذكر النذر ببوانة)٢(ميمونة بنت كردم: روى عن
اهللا بـــن عبـــد ابنـــه عبـــد اهللا، وابـــن ابنـــه عبـــد العظـــيم بـــن عبـــد اهللا، وعبـــد : وعنـــه
 . بن يعىل الطائفي)٣(الرمحن

 .وكان أحد الشعراء املشهورين حتى أدركه األصمعي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ْ بن مكرز)٤(يزيد •  .، يف ترمجة أيوب بن عبد اهللا بن مكرزِ
ُّ بن أيب منصور األزدي، أبو روع البرصي)٥(يزيد) ت قد( .١٥٢٣ ُّ ْ َ. 

ِقدم مرص وسكن إفريقية، ثم رجع   .إىل البرصة ومات هباَ
َأبيــه، وأنــس بــن مالــك، ودخــني كاتــب عقبــة بــن عــامر، وأيب رافــع، : روى عــن ُ

 .وعائشة أم املؤمنني
َداود بن أيب هند، وموسى بن عيل، ويزيد بن أيب حبيب، وآخرون: وعنه ُ. 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٢/٢٥٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. كرم:  يف األصل)٢(
 .عبد الرمحن بن عبد اهللا، مقلوب، والتصحيح من املصدر:  يف األصل)٣(
 ).٣٢/٢٥١: (»هتذيب الكامل«) ٤(
 ).٣٢/٢٥١: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ٣٧٨ 
َّ بن مهران األسدي، أبو خالد اخلباز، )١(يزيد) س( .١٥٢٤ َُّ َ َ ْ ُّالكويفِ ُ. 
 .أسباط، وحممد بن فضيل، وحييى بن يامن، وأيب بكر بن عياش: عن

إبـــراهيم بـــن عبـــد اهللا بـــن اجلنيـــد، وعمـــرو بـــن منـــصور، : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم
ِّصـدوق، ومطـني وقـال: وحممـد بـن إسـحاق الـصاغاين، وأبـو حـاتم، وقـال كـان : َُ

 .هـ٢٢٩ثقة، ومات سنة 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .ضعفه أبو داود: )٢(»امليزان«يف وقال 
 . بن ميمون)٣(يزيد .١٥٢٥

وعنـــه أبـــو ســـلمة . أنـــه ســـأل حممـــد بـــن ســـريين عـــن دم الرباغيـــث: ثنــا أبـــو قـــرة
 .التبوذكي

 .جمهول: قال أبو حاتم
ُّ بن أيب نشبة السلمي)٤(يزيد) د( .١٥٢٦ َُّ َ ْ ُ. 

 »ثالث من أصل اإليامن« : روى عن أنس بن مالك.حديثه عند أهل اجلزيرة
 .»واإليامن بالقدر« :وفيه

                                                        
 ).٣٢/٢٥٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).دار الكتب.  ط٧/٢٦٣ ()٢(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٤٤٠ (:»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٢٩٠: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٣(

)٨/٥٠٧.( 
 ).٣٢/٢٥٤: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٧٩ 
 .وعنه جعفر بن برقان

ُّ بن نعامة الضبي، أبو مودود البرصي)١(يزيد) ت( .١٥٢٧ َ ْ ِّ َْ َ ُّ َّ َ. 
 .تابعي أرسل عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 .أنس، وعامر بن عبد قيس، وعتبة بن غزوان مرسل: روى عن
ُخالــد بــن دينــار، وســعيد بــن ســليامن، وســالم بــن مــسكني، وعمــر : وعنــه َّ َ بــن ُ

ُّفروخ، وفضالة بن حصني َ. 
 .هو تابعي: قال أبو حاتم

 .وزعم البخاري أن له صحبة فغلط، وهو صالح احلديث
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .ُال يعرف له سامع من النبي صىل اهللا عليه وسلم: وقال الرتمذي
ٌّ بن نعيم بن هزال األسلمي، حجازي)٢(يزيد) س د م( .١٥٢٨ َ َُّ ْ َْ َ َّ ُ. 

ِّأبيه، وجده، يقال: روى عن مل يسمع منه، : مرسل، وجابر بن عبد اهللا، وقيل: َ
 .وسعيد بن املسيب

َّ، وعكرمة بن عـامر، وهـشام بـن سـعد، -وهو من أقرانه-ْزيد بن أسلم : وعنه َ
-ُّوحييى بن سعيد األنصاري، وحييى بن أيب كثري، وأبو سلمة بن عبد الرمحن 

 .-وهو أكرب منه

                                                        
 ).٣٢/٢٥٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٢٥٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٨٠ 
ْ بـــن نمـــر)١(يزيـــد) د( .١٥٢٩ ُّان بـــن يزيـــد بـــن عبـــد اهللا املـــذحجي الـــذماري، ويقـــالِ ِّ ُّْ يزيـــد بـــن : َ

ْغزوان َ. 
َّعمر، وأيب الـدرداء، وعـن مقعـد مـر بـني يـدي رسـول اهللا صـىل اهللا : روى عن َُ ْ

ِّعليه وسلم وهو يصيل َ  .قطع أثرهاللهم ا:  بتبوك فقالُ
الـرمحن مواله سعيد، وإسامعيل بـن عبيـد اهللا بـن أيب املهـاجر، وعبـد : وعنه

 .بن يزيد بن جابر
 .»الثقات«يف ] أ-١١٩[ذكره ابن حبان 

 .، هو يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد، تقدم بن اهلاد)٢(يزيد •
ــت الــسلمي، أبــو خالــد الواســطي)٣(يزيــد) ع( .١٥٣٠ ُّ بــن هــارون بــن زاذان بــن ثاب ُّ : ، ويقــالَُّ

ن أصـــله مـــن بخـــارى، وكـــان جـــده زاذان مـــوىل ألم عاصـــم امـــرأة عتبـــة بـــ
 .فأعتقته. فرقد
إبراهيم بن سعد، وإرسائيل، وإسامعيل بـن أيب خالـد، وإسـامعيل : روى عن

بن عياش، وبقية، وهبز بن حكيم، واحلامدين، وسعيد بن أيب عروبة، والثوري، 
وسليامن التيمي، ورشيك، وشعبة، وعاصم األحـول، وابـن عـون، وعبـد امللـك 

مد بن إسحاق، وابن أيب ذيب، بن أيب سليامن، وعوف األعرايب، ومالك، وحم
 .وهشام بن حسان، والدستوائي، وخلق

                                                        
 .وسقط رمزه من مطبوعة هتذيب الكامل فليستدرك، )٣٢/٢٥٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٢٦١: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .)٣٢/٢٦١: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٨١ 
ُّاجلوزجاين، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وبقيـة : وعنه خلق منهم

ُّ، واحلــسن بــن عرفــة، وأبــو خيثمــة، وعبــاس العنــربي، والــدوري، -ومــات قبلــه-
ى، والـذهيل، نـدار، وحممـد بـن املثنـُوابنا أيب شيبة، وعبد بـن محيـد، وقتيبـة، وب

 .وحييى بن معني
ًكـــان حافظـــا متقنـــا للحـــديث، صـــحيح احلـــديث عـــن حجـــاج بـــن : قـــال أمحـــد ًْ ُ

ًأرطأة، قاهرا هلا حافظا ً. 
 .ثقة: وقال ابن معني

 .هو من الثقات: وقال عيل بن املديني
َّوقال مرة  .ما رأيت أحفظ منه: َ

ُّوقال العجيل ْ ًصالة جـدا، كـان ًثقة، ثبت يف احلديث، وكان متعبـدا حـسن الـ: ِ
 .يصيل الضحى ست عرشة ركعة، وكان قد عمي

 .ما رأيت أتقن من حفظه: سمعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول: وقال أبو زرعة
 .واإلتقان أكثر من حفظ الرسد: قال أبو زرعة
 .ُثقة، إمام صدوق، ال يسأل عن مثله: وقال أبو حاتم
ْما باملرصي: وقال هشيم  . مثلهنيِ
 .)١(ًخذ عن محاد بن سلمة حفظا، وهي صحاح هبا من االستواءأ: وقال عفان

ًمــا رأيــت عاملــا قـط أحــسن صــالة منـه، كــان يقــوم كأنــه : وقـال أمحــد بــن سـنان

                                                        
 .هبا من االستواء غري قليل:  تتمة العبارة يف املصدر)١(



 ٣٨٢ 
أسـطوانة يــصيل بـني الظهــر والعــرص واملغـرب والعــشاء، مل يكــن يفـرت مــن صــالة 

 .ُالليل والنهار، هو وهشيم معروفان بطول صالة الليل والنهار
َشـيخان ومهـا هـشيم : كـان بـالعراق أربعـة مـن احلفـاظ: بـن حييـىوقال حييى  ُ

ْويزيد بن زريع، وكهالن ومها وكيع ويزيد بن هارون وهو أحفظهام َ ُ. 
ًما دلست حديثا قط إال حديثا واحدا عن : سمعته يقول: وقال مؤمل بن إهاب ً ً َّ َ
 .عوف فام بورك يل فيه

ْوقــال عــيل بــن شــعيب السمــسار فــظ أربعــة وعــرشين ألــف أح: ســمعته يقــول: ِّ
 . عرشين ألف حديث ال أسأل عنهانيحديث بإسناده وال فخر، وأحفظ للشامي

ِكــان ثقــة كثــري احلــديث، ولــد ســنة ثــامين عــرشة ومائــة، : قــال حممــد بــن ســعد ُ َ ً
 . سنة وأشهر٨٨وتويف يف خالفة املأمون وهو ابن سبع أو 

 .، ومات سنة ست ومائتني١١٧ولد سنة : وقال غريه
ُّ بـــن هرمـــز املـــدين، أبـــو عبـــد اهللا)١(يزيـــد) س ت د م( .١٥٣١ ُ َْ َ ْ، مـــوىل لبنـــي ليـــث، وقيـــلُ َ :

ُمــوىل آل أيب ذبـاب، وهــو والـد عبــد اهللا بـن يزيــد بــن : ِمـوىل غفــار، وقيـل
ِّهرمــز معلــم مالــك بــن أنــس، ويقــال َ ُ ْ إنــه يزيــد الفــاريس، قالــه ابــن مهــدي : ُ

 .والصحيح أنه غريه
 .س، وأيب هريرةأبان بن عثامن، وابن عبا: روى عن
، وسعيد املقربي، )٢(احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب]: ب-١١٩[وعنه

                                                        
 ).٣٢/٢٧٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. وثاب:  يف األصل)٢(



 ٣٨٣ 
وعمــرو بــن دينــار، وقــيس بــن ســعد، وأبــو جعفــر البــاقر، والزهــري، واملختــار بــن 

 .صيفي، ومسلم بن جندب، ويعقوب بن عتبة
 .كان ثقة إن شاء اهللا: قال حممد بن سعد

 .ثقة: وقال ابن معني وأبو زرعة
حـــدثني يزيـــد بـــن هرمـــز، وكـــان مـــن : ل حممـــد بـــن إســـحاق عـــن الزهـــريوقـــا
 .الثقات

 .ليس بحديثه بأس: وقال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

لــيس بقــوي ومل أر يف كتابــه : عــن أيب حــاتم أنــه قــال )١(»امليــزان«وحكــي يف 
 .سوى ما تقدم عنه

ــــش)٢(يزيــــد) ق ت د م( .١٥٣٢ ــــد بــــن جــــابر األزدي، ال ــــن يزي َّ ب ُّ ْ ُّامي، الدمــــشقي،َ ُ أصــــله مــــن ُِّّ
 .البرصة، وهو أصغر من أخيه عبد الرمحن

ْ، والقاســم بــن خميمــرة، والزهـــري، )٣(عبــد الــرمحن بــن أيب عمــرة: روى عــن َ ُ
 .ومكحول، ووهب بن منبه
ْثور بن يزيد، والثوري، وابن عيينة، واألوزاعي، وحممد : وعنه مجاعة منهم َ

 .بن إسحاق
                                                        

 ).دار الكتب.  ط٧/٢٦٣ ()١(
 ).٣٢/٢٧٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .وما أثبتناه من املصدر. بكرة:  يف األصل)٣(



 ٣٨٤ 
ثقة إن شاء اهللا، وذكره أبـو مـسهر يف عليـة أصـحاب كان : قال حممد بن سعد

 .مكحول، وكذا ذكره فيهم دحيم
 .ُأثبتهم سليامن بن موسى ثم يزيد بن يزيد بن جابر: وقال أبو حاتم

ًهو ثقة، عاقل، حافظ من أهل الشام، ال أعلم مكحوال : يينةُفيان بن عُوقال س ٌ
 .ىخلف مثله إال ما ذكره ابن جريج من سليامن بن موس

 .ال بأس به، من صاحليهم: وقال أمحد بن حنبل
 .ثقة: َّقال ابن معني وأبو داود والنسائي

يعنـــي : ًكــان يزيــد بــن يزيــد بــن جــابر غيالنيــا: قــال غــري حييــى: وقــال الغــاليب
 .ًقدريا

أفـسد نفـسه، خـرج : سألت هشام بن عامر عنـه فقـال: وقال يعقوب بن سفيان
 . وأخذ مائة ألف دينار عىل قتل الوليد بن يزيد)١(فأعان

 .كان من خيار عباد اهللا:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ١٣٤مات باملدينة، وقيل بالشام، سنة ثالث، والصحيح 

 .يزيد بن يزيد .١٥٣٣
َّ، ثنــا أمحــد بــن عبــد الــرمحن بــن عقــال احلــراين)٢(قــال الطــرباين َ ثنــا أبــو جعفــر : ِ

                                                        
 .وحش. مع فأعان:  يف األصل)١(
 ).٢/١٠: (»املعجم األوسط«) ٢(



 ٣٨٥ 
:  يزيـد بـن يزيـد بـن جـابر، شـيخ مـن أهـل الرقـةثنا: )١(ثنا أبو املليح الرقي: النفييل

قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه : ســمعت أبــا هريــرة قــال: حــدثني يزيــد بــن األصــم
َإين ألهم أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما مـن حطـب«: وسلم ًَ ْ ِ ُّ ُ  احلـديث، ورواه أبـو »َ
ْيزيد بن يزيد حسب: عن النفييل وقال)٢(داود  .فاهللا أعلم)٣(َ

 :وهلم
ْبن يزيد العوذي )٤(يزيد .١٥٣٤ َ. 

 .روى عنه مسلم بن يسار
 .هو شيخ متعبد، حمله الصدق: )٥ (]حاتم[قال أبو 

َ بن يزيد اخلزاعي الكويف)٦(ويزيد .١٥٣٥ ُ. 
ســليامن بــن يــسار األســلمي، وأيب بكــر بــن حممــد بــن محــزة بــن عمــرو : عــن
 .األسلمي
 .موسى بن إسحاق األنصاري: وعنه

                                                        
  .خطأ، والتصحيح من املصدر. الربقي:  يف األصل)١(

 ).٥٤٩ رقم ١/٢١٥: (»سننه«) ٢(
 .مل يزد يف نسبه عىل ذلك:  أي)٣(
 ).٩/٢٩٧: (»اجلرح والتعديل«) ٤(
  .خطأ، والتصحيح من املصدر. أبو داود:  يف األصل)٥(

 ).٩/٢٩٧: (»اجلرح والتعديل«) ٦(



 ٣٨٦ 
 .ذكره ابن أيب حاتم

 .يد بن يز)١(ويزيد .١٥٣٦
 .روى عنه أبو إسحاق
 .مل يرو عنه غريه، وهو جمهول: قال عيل بن املديني

 . بن يزيد)٢(ويزيد .١٥٣٧
 .ِّعن خولة بحديث الظهار

 .يف صحته نظر: قال البخاري
ُ بن أيب يزيـد الـضبعي، مـوالهم، أبـو األزهـر البـرصي الـذارع، املعـروف )٣(يزيد) ع( .١٥٣٨ ُّ َ ََّ ْ َ ُّ ُّ

َّ، وهــو القــسام بلغــة أِّبالرشــك الغيــور : هــل البــرصة، قالــه ابــن معــني، وقيــلَ
 ].أ-١٢٠[بالفارسية
ِّمطرف بن عبـد اهللا بـن الـشخخالد األشج، وعبد اهللا بن أنس، و: روى عن ِّ ِّ ري، َُ

 ).٤ م(وأيب زيد األنصاري، وأيب املليح، ومعاذة العدوية
ُّابن علية، وجعفر بن سليامن الضبعي، ومحاد بن زيـد، وشـعبة، وع: وعنه ُّ َُّ بـد َ

 .الوارث، ومعمر، وآخرون

                                                        
: »لــسان امليــزان«و) ٤/٤٢٥: (»ميــزان االعتــدال«.يزيــد بــن زيــد: ذا والــذي يف املــصادر كــ)١(

)٨/٤٩٥.( 
 ).٨/٥٠٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٢: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٣٢/٢٨٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٨٧ 
 .صالح احلديث، شعبة يروي عنه: قال أمحد

 .صالح: وقال ابن معني
َّوقال مرة والنسائي َّ  .ليس به بأس: َ

 .ثقة: وقال أبو حاتم وأبو زرعة والرتمذي
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 .مات بالبرصة سنة ثالثني ومائة، وقد جاوز املائة
 آخــرين كــل مــنهم اســمه يزيــد بــن أيب يزيــد ومــن عــادة  أربعــة)١(وذكــر أبــو حــاتم

 .ًشيخنا أن يذكر مثلهم متييزا فكان ينبغي ذكرهم
ُ بن يعفر)٢(يزيد .١٥٣٩ ْ َ. 

 .عن احلسن البرصي
 .يعترب به: )٣(قال احلاكم

ُّ بن يوسف الرحبي، أبو يوسف الشامي الصنعاين، الدمشقي)٤(يزيد) ت( .١٥٤٠ ُّ ُّ ُّ َِّّ ْ َّ ََّ. 
 .سان بن عطية، واألوزاعي، ويزيد بن يزيد بن جابرثابت بن ثوبان، وح: عن

بقية، وسعيد بن سليامن، وأبو مسهر، وحممد بن محري، : وعنه مجاعة منهم
                                                        

 ).٩/٢٩٨: (»اجلرح والتعديل«) ١(
 .)٨/٥٠٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٢: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 . كذا، والصواب أنه قول الدارقطني)٣(
 ).٣٢/٢٨٣: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٨٨ 
 .ُّومروان الطاطري، والوليد بن مسلم

 .ًرأيته ومل أكتب عنه شيئا: قال أمحد
 .ًكان أبو مسهر يثني عليه، وكان ال يساوي شيئا: وقال ابن معني

 .س بيشءلي: وقال مرة
 .ليس بثقة، قد رأيته: وقال مرة

 .ضعيف: وقال أبو داود
 .مرتوك: َّوقال النسائي والدارقطني

 .تركوا حديثه: وقال صالح جزرة
ُومع ضعفه يكتب حديثه: وقال ابن عدي ِْ َ. 
 وال يعلـم، حلفـظ، كثـري الـوهم، يرفـع املراسـيلكـان يسء ا: )١(وقال ابن حبـان

 . ذلك منه سقط االحتجاج بأفرادهَرُثَام كويسند املوقوف وال يفهم، فل
ُّ بن يوسف الفاريس املرصي)٢(يزيد) ل( .١٥٤١ ْ ِ ُّ. 

ُلــو مــررت عــىل قــوم يلعبــون بالــشطرنج مــا ســلمت «: عـن يزيــد بــن أيب حبيــب ُْ َّ ْ ِّ ٍ
ُّ وعنه عبد اهللا بن املسيب البلوي.»عليهم ََ. 

 .هـ١٤٢تويف سنة : قال ابن يونس
ِّ أبو احلسن املؤذن)١(يزيد .١٥٤٢ َ ُ. 

                                                        
 ). ٣/١٠٦: (»املجروحني«) ١(
 ).٣٢/٢٨٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٨٩ 
ًروى عــن حــازم بـــن جبلــة، واألوزاعــي حـــديثا طــويال عــن حذيفـــة فيــه طلـــوع  ً
ــــو موســــى املــــديني يف  الــــشمس مــــن مغرهبــــا، وهــــو موضــــوع، أورده احلــــافظ أب

وهـو :  من طريق احلـسن بـن عرفـة عنـه، قـال شـيخنا احلـافظ الـذهبي»الطواالت«
 .موضوع
َّ أبو خالد الرساج)٢(يزيد .١٥٤٣  . احلديثمنكر:  قال أبو حاتم.عن مكحول. َّ
 .شيخ ملسعر بن كدام.  أبو سليامن)٣(يزيد .١٥٤٤

 .جمهول: قال أبو حاتم
 .تقدم. ، هو ابن أيب أميةيزيد األعور •
 .تقدم. هو ابن أيب يزيد. يزيد الرشك •
ُّ الرقايش)٤(يزيد •  .، هو ابن أبان تقدمَّ

ُّ الفاريس البرصي)٥(يزيد) س ت د( .١٥٤٥ َْ  .، والصحيح أنه غري يزيد بن هرمز املتقدمُّ
ْمل مل تفـــصلوا بـــني األنفـــال : عبـــد اهللا بـــن عبـــاس أنـــه ســـأل عـــثامن: وى عـــنر ََ ِ

إن الــشيطان ال يــستطيع أن يتــشبه «: ًوعــن ابــن عبــاس مرفوعــا. احلــديث. وبــراءة
                                                                                                                              

 ). ٨/٥١٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٣: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ). ٨/٥١٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٣: (»ميزان االعتدال«) ٢(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٤٤٣: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٣٠٠: (»يلاجلـــــــرح والتعـــــــد«) ٣(

)٨/٥١٠.( 
 ).٣٢/٢٨٧: (»هتذيب الكامل«) ٤(
 ).٣٢/٢٨٧: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ٣٩٠ 
 .»يب

 .بيـــد اهللا بـــن زيـــاد يف أمـــر املـــصاحفوحكـــى عـــن احلجـــاج بـــن يوســـف، وع
 بن )٢(عرايب، وعون األ)١(عبد اهللا بن فريوز الداناج، وعوف): أ-١٢٠(وروى عنه 

 .ربيعة، ومالك بن دينار
 .، هو ابن صهيب، تقدم الفقري)٣(يزيد •
 .، هو ابن أيب سعيد تقدم النحوي)٤(يزيد •

َّ مـرة مــوىل عقيــل بـن أيب طالــب)٦( أبــو)٥(يزيـد) ع( .١٥٤٦ مـوىل أختــه أم هــانئ، : ، ويقــالُ
 .حجازي، مشهور بكنيته

ن العاص، واملغرية، وأيب عقيل، وعمرو ب: وروى عن.  رأى الزبري بن العوام
 .الدرداء، وأيب هريرة، وأيب واقد الليثي، وأم هانئ

إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، وزيد بن أسلم، وسعيد : وعنه مجاعة منهم
 .املقربي، وأبو حازم،وأبو جعفر الباقر

ًإنام هو موىل أم هانئ، ولكن لزم عقيال فنسب إليه، وهو شيخ : قال الواقدي

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عون:  يف األصل)١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عوف:  يف األصل)٢(
 ).٣٢/٢٨٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٢/٢٨٩: (»لكاملهتذيب ا«) ٤(
 ).٣٢/٢٩٠: (»هتذيب الكامل«) ٥(
 .والتصحيح من املصادر. بن مرة:  يف األصل)٦(



 ٣٩١ 
 .ى عن عثامن بن عفان وغريهقديم، رو
 .، موىل املنبعث، مدين)١(يزيد) ع( .١٥٤٧
 .زيد بن خالد، وأيب هريرة: عن
ابنه عبد اهللا، وبرس بن سعيد، وربيعة، وعبد امللك بن عيـسى، وحييـى : وعنه

 .بن سعيد األنصاري
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

َ ذو مرص املقرائي احلميص الشامي)٢(يزيد) د( .١٥٤٨ ْ َ. 
إنه وفد عىل معاوية ومعه ثالثة آالف من عبيده، : أهل الشام، يقالمن وجوه 

 .ومواليه
َعتبة بن عبد السلمي يف األضحية، وعنه أبو محيد الرعيني وغريه: روى عن َُّ َُّ ٍ ْ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٢/٢٩١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٢٩٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٩٢ 

 
 . )١(يسار) ت د( .١٥٤٩

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف . وعنه ابنه بالل. عن أبيه وله صحبة
 .، يأيت بن عبد الرمحن، أبو الوليد املكي)٢(يسار •

َ بن عبد اهلذيل البرصي)٣(يسار) ت قد بخ( .١٥٥٠ ُ. 
يـسار بـن : يـسار بـن عمـرو، ويقـال: يسار بن عبد اهللا، ويقـال: صحايب، ويقال

نمـري بــن عـامر بــن فهـم بــن معاويـة بــن مــالص بـن خزيمــة بـن دمهــان بـن ســعد بــن 
ْمالك بن ثور بن طابخة بن حليان   .ُبن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مرضِ

إذا أراد اهللا قبض عبـد بـأرض جعـل لـه «: روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
 .»إليها حاجة
َأبو قالبة، وأبو املليح بن أسامة: وعنه ِ. 
 . املدين)٤(يسار) ق ت د( .١٥٥١
 .مواله عبد اهللا بن عمر: عن

                                                        
 ).٣٢/٢٩٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٢٩٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٢/٢٩٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٢/٢٩٦: (»لهتذيب الكام«) ٤(



 ٣٩٣ 
 .وعنه أبو علقمة موىل ابن عباس

 . ثقةمدين: قال أبو زرعة
 . »الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 :وليس هذا
 . بن نمري، موىل عمر بن اخلطاب وخازنه)١(يسار .١٥٥٢

عـيل بـن عبيـد : الذي روى عنه سعيد بن أيب بردة، وعبيد اهللا بن سعد، ويقال
َاهللا الغطفــاين، وأبــو إســحاق الــسبيعي، وأبــو وائــل األســدي، فــإن َ  ذاك أقــدم مــن )٢(َ

 .، وهذا حديثه عند املدنينيهذا، وحديثه عند الكوفيني
ِّ املعلم املروزي)٣(يسار) د( .١٥٥٣ َ ُ. 

 .وعنه أبو متيلة. عن يزيد النحوي
َ، أبــو نجــيح الثقفــي املكــي، والــد عبــد اهللا بــن أيب نجــيح، مــوىل )٤(يــسار) س ت د م( .١٥٥٤ َ

َاألخنس بن رشيق ُ)٥(. 
 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، وأيب هريرة، ومجاعة

                                                        
 ).٣٢/٢٩٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. قال:  يف األصل)٢(
 ).٣٢/٢٩٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٢/٢٩٨: (»هتذيب الكامل«) ٤(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. سريين:  يف األصل)٥(



 ٣٩٤ 
 )١( اهللا، وعبد الرمحن بن خضري، وعمرو بن دينار، وميمون أبوابنه عبد: وعنه

 .املغلس، وهارون بن رئاب
 .ثقة: قال وكيع وابن معني

 .من خيار عباد اهللا: وقال أمحد
 .مات سنة تسع ومائة: قال الفالس

 . بن حممد البناين)٢(يسار .١٥٥٥
 .عن ثابت البناين

 .ال يشء]: أ-١٢١[قال ابن معني 
وسج  مجاعة آخرين اسم كل منهم )٥(، وذكر)٤(، عن ابن معني)٣(عن إسحاق الكَ

 .يسار مل خيرجوا
ْيرس .١٥٥٦  . موىل أنس بن مالك)٦(ُ

، رواه »ذاكر اهللا جييء يوم القيامة ولـه نـور كنـور الـشمس«: ًروى عنه مرفوعا
َالسلفي يف  َمعجم السفر«ِّ  عن شعيب بن أمحد الـصويف، عـن عـيل بـن حممـد :»َّ

                                                        
 .خطأ. بن: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة)١(
 ).٩/٣٠٧: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 . كذا، واملراد أن أبا حاتم رواه من طريق إسحاق الكوسج)٣(
 .خطأ. مغرية:  يف األصل)٤(
 ).٩/٣٠٧: (»اجلرح والتعديل«.ابن أيب حاتم:  أي)٥(
 ).٨/٥١٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٥: (»ميزان االعتدال«) ٦(



 ٣٩٥ 
ًعــن عـــيل بـــن احلــسن بـــن حاجـــب الرقــي، ســـمعت يـــرسا ، )١(بــن حييـــى املزيـــدي َّ

 .فذكره
 :فأما
ْيــرس .١٥٥٧ ــذي روي مــن طريقــه عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم  بــن عبــد اهللا )٢(ُ َال ُ

ِّأحاديث فيها منكرات كثرية، فذكروا أنه كـان بمـرص، وأنـه عمـر ثالثامئـة  ُ
سنة، وأورد احلافظ ابن عساكر أحاديث من طريقه وهذا تقصري فاضح، 

َإن هذا الرجل إما أنه ال وجود له، أو أنه قد كـذب فجعلـه بعـض سـفهاء ف َ
ًاجلهلــة صــحابيا متعمــرا، وهــذا باطــل، فإنــه مل يــذكر أحــد مــن األئمــة يف  ً
أســامء الـــصحابة هـــذا، وال هــو معـــروف عنـــد أئمــة العلـــم والنقـــل، وهـــذا 

 .َورتن اهلندي قرينان، وقد قدمنا ما قيل فيهام ما أغنى عن إعادته
َ يــرسة)خ( .١٥٥٨ ْ بــن صــفوان بــن مجيــل اللخمــي، أبــو صــفوان، وقيــل)٣(َ أبــو عبــد الــرمحن : َّ

َالدمشقي البالطي َ. 
َإبــــراهيم بـــــن ســــعد، ورشيـــــك القــــايض، ونـــــافع بــــن عمـــــر : شــــيخ، روى عـــــن

َاجلمحي، وهشيم، وعدة ُ. 
َابنـه صـفوان، وابـن ابنـه يـرسة بـن صـفوان، واجلوزجـاين، : وعنه مجاعة مـنهم َ َ

: ثقة، وحممد بن عـوف، وقـال: الدمشقي، وأبو حاتم، وقالودحيم، وأبو زرعة 
ًكان رجال صاحلا ً. 

                                                        
 . راجع حاشية اللسان عند هذا املوضع)١(
 ).٨/٥١٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٤: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٣٢/٣٠٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٩٦ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ســت عــرشة : كــان مولــده ســنة عــرش ومائــة، ومــات ســنة مخــس عــرشة، وقيــل
 .ومائتني
 . بن إسامعيل البغدادي)١(اليسع .١٥٥٩

 .ضعفه الدارقطني. عن ابن عيينة
 . بن سهل)٢(اليسع .١٥٦٠

ًسفيان بن عيينة، روى عنه خربا باطال آخر من روى عن  ً. 
ًمل أر هلم فيه كالما، تويف سنة نيف وثامنني ومائتني: »امليزان «قال يف  َ. 

 . بن طلحة بن أبزود املكي)٣(اليسع .١٥٦١
 .طاوس، وعطاء، وجماهد: عن

 .وعنه ابن ابنته عبد الوهاب بن فليح املكي املقرئ
 . بن عيسى املخزومي)٤(اليسع .١٥٦٢

 وعنه مبارك ً.النبي صىل اهللا عليه وسلم مرسال عن برصي روى عن أيب طيبة
 .بن مهام األنصاري

                                                        
 ).٨/٥١٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٥: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٨/٥١٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٥: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٨/٥١٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٥: (»ميزان االعتدال«) ٣(
 ).٨/٥١٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٥: (»ميزان االعتدال«) ٤(



 ٣٩٧ 
 .جمهوالن: قال أبو حاتم

 . بن عيسى)١(اليسع .١٥٦٣
َتاجر كان يف زمن السلفي، له تواليف وأدب وفنون ِّ. 

لم يف نقله، ويظهر عىل عبارته جمازفة: »امليزان«قال يف  ِّتكُ ُ. 
 . بن حممد)٢(اليسع . ١٥٦٤

ْعن أيب سليامن األييل َ. 
 .منكر احلديث: قال األزدي

 . بن املغرية القريش املخزومي، حجازي)٣(اليسع) مد( .١٥٦٥
اتـسع يف : شكا خالـد ضـيق منزلـه إىل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم، فقـال

 .اهلواء
 .مد بن سريين عطاء، وحم:وروى عن

 .الزبري بن سعيد، وسعيد بن عون اهلاشميان: وعنه
 .ليس بقوي: قال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٨/٥١٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٦: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٨/٥١٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٦: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٣٢/٣٠٢: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٩٨ 
َيــــسري) س قـــد م خ( .١٥٦٦ أســــري، أبــــو اخليــــار : ابــــن جــــابر، ويقـــال: ، ويقــــال)٢( بــــن عمـــرو)١(ُ

 .مها اثنان: الكندي، ويقال: ويقال العبدي، ويقال. املحاريب
َله رؤية، وقد روي عنه حديثان : بي صىل اهللا عليه وسلم، وقيلأدرك زمان الن ِ ُ

عمــــر، : ًعـــن النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســــلم، إال أنـــه مل يـــذكر ســـامعا، وروى عـــن
 .وابن مسعود، وسلامن، وسهل بن حنيف، وأيب مسعود، ]ب-١٢١[وعيل
ُّابنه قيس، وزرارة بن أوىف، وحممد بن سريين، وأبو عمـران اجلـوين: وعنه ْ َ ْ ِ ،
 .وآخرون

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
هـ، وكذا قـال حممـد ٨٥ولد عام اهلجرة، ومات سنة : قال العوام بن حوشب
 . بن سعد يف تاريخ وفاته

ْيسري)س ت( .١٥٦٧ َ ً بن عميلة الفزاري، ويقال فيه أسري أيضا)٣(ُ ْ َ ُ ُّ ََ َ. 
ِروى عن خريم بن فاتك يف فضل النفقة يف سبيل اهللا ْ َ ُ. 

 .ُّ الركني بن الربيع عىل خالف فيه)٤(ربيع، وابن أخيهأخوه ال: وعنه
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٢/٣٠٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .وما أثبتناه من املصادر. عروة:  يف األصل)٢(
 ).٣٢/٣٠٥: (» الكاملهتذيب«) ٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. أخته:  يف األصل)٤(



 ٣٩٩ 
ْيسيع) ٤ بخ( .١٥٦٨ َ ُّ بن معدان احلرضمي، ويقال)١(ُ َْ َ ُّالكندي الكويف، ويقال: ْ ُّ ْ ْأسيع: ِ َ ُ. 

 .ُّعيل بن أيب طالب، والنعامن بن بشري: روى عن
 .ذر بن عبد اهللا: وعنه

 .فمعرو: قال عيل بن املديني
 .ثقة: َّوقال النسائي

ُّ بـن إبـراهيم بـن سـعد بـن إبـراهيم بـن عبـد الـرمحن بـن عـوف القــريش )٢(يعقـوب) ع( .١٥٦٩ َ ُ ْ َ
ُّالزهري، أبو يوسف املدين ُّ  .، نزيل بغدادُّ

ـــث، وابـــن أخـــي : روى عـــن ـــه، وســـيف بـــن عمـــر، ورشيـــك، وشـــعبة، واللي أبي
 .الزهري

س الدوري، وعبد بن أمحد، وإسحاق، وأبو خيثمة، وعبا: وعنه مجاعة منهم
ُّمحيـد، وعـيل بــن املـديني، والــذهيل وأثنـى عليـه، وحييــى بـن معــني وقـال ُّ َ ثقــة، : ُ

 .سمعت منه املغازي: وقال
ُّوقال العجيل ْ  .ثقة: ِ
 .ٌصدوق: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َّكان ثقة مأمونا، وكان يقدم عىل أخيه، ومات سنة: وقال حممد بن سعد َ ً  ثامن ًُ

                                                        
 ).٣٢/٣٠٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٣٠٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٠٠ 
 .ومائتني
ُّ بن إبراهيم بن كثري بن أفلح بـن منـصور بـن مـزاحم العبـدي، القيـيس)١(يعقوب) ع( .١٥٧٠ ُّ َ ُ ْ َ ،

ُّنزيل عبد القيس، أبو يوسف الدورقي، وكان أكرب من أخيه أمحد َّ. 
َّابــن عليــة، وحفــص بــن غيــاث، وأيب أســامة، : ، رأى الليــث وروى عــن)٢(شــيخ َ ُ

 .، وابن مهدي، والدراوردي ومجاعةوروح بن عبادة، وسفيان بن عيينة
أخــوه أمحــد، وأبــو بكــر بــن أيب شــيبة، وأبــو بكــر بــن أيب : وعنــه مجاعــة مــنهم

ُّداود، وابــن أيب الــدنيا، والبغــوي، وأبــو حــاتم، وابــن خزيمــة، وحممــد بــن خملــد 
 .-وهو آخر من روى عنه-الدوري 

 .صدوق: قال أبو حاتم
 .ثقة: َّوقال النسائي

 .»الثقات« وذكره ابن حبان يف
َّكــان ثقــة حافظــا متقنــا صــنف املــسند، ولــد ســنة ســت وســتني : وقــال اخلطيــب ً ً
 .هـ٢٥٢ومائة، ومات سنة 

َ بن إبراهيم الزهري املدين)٣(يعقوب .١٥٧١ َُّ. 
ْليس باملعروف، وروى من طريق الصلت بن مسعود عنه:  قال ابن عدي  ثنا :َّ

َّختتمو«: ًهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا َ ، وهـذا »ا بالعقيق فإنـه مبـاركَ
                                                        

 ).٣٢/٣١١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل:  قوله)٢(
 ).٨/٥٢٢: (»زانلسان املي«و) ٤/٤٤٨: (»ميزان االعتدال«) ٣(



 ٤٠١ 
 .ًمنكر جدا
 .ِّ بن إبراهيم النييل)١(يعقوب .١٥٧٢

 .وعنه عبد اهللا بن حرب الليثي. عن حممد بن عجالن
ْ بن إبراهيم اجلرجاين)٢(يعقوب .١٥٧٣ ُ. 

مــن الثقــات احلفــاظ املــصنفني، إال أنــه مــن املنحــرفني عــن : قــال الــدارقطني
 .عيل

 . يف ترمجة حممد بن إبراهيم.، عن أيب هريرة بن إبراهيم)٣(يعقوب)س( •
ِّ بن إسحاق بن إبراهيم بن جممع)٤(يعقوب .١٥٧٤ َ ُ. 

ًروى عنه يعقوب بن حممد حديثا منكرا: قال البخاري ً. 
ُّ بن إسحاق بن حتية الواسطي)٥(يعقوب .١٥٧٥ َّ ِ َ. 

ًعــن يزيــد بــن هــارون عــن محيــد عــن أنــس مرفوعــا َ إن مــن إجــالل اهللا تــوقري «: ُ
 .»من أمتي] أ-١٢٢[املشايخ 
 . هو املتهم بوضع احلديث:  الذهبيقال

                                                        
 ).٨/٥٢٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٨: (»ميزان االعتدال«) ١(
ًمبينــا أن هــذه مــن ) ٨/٥٢٢: (»اللــسان«وتعقبــه احلــافظ يف) ٤/٤٤٨: (»ميــزان االعتــدال«) ٢(

 .أوهام الذهبي، فراجعه
 ).٣٢/٣١٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٨/٥٢٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٨: (»ميزان االعتدال«) ٤(
 ).٨/٥٢٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٨: (»ميزان االعتدال«) ٥(



 ٤٠٢ 
َّ بن إسامعيل بن محاد بن زيد)١(يعقوب)أ( .١٥٧٦ َ. 

 .قايض املدينة
 .عبد الرمحن بن مهدي وحييى القطان: عن
 .عبد اهللا بن أمحد: وعنه
ـــــم د م( .١٥٧٧ ـــــن عبـــــد اهللا بـــــن أيب إســـــحاق )٢(يعقـــــوب) ق س ت  بـــــن إســـــحاق بـــــن زيـــــد ب

ُّاحلرضمي، أبو حممد البرصي، املقرئ ال َْ ُّ ْ ُّنحويَ َّ. 
َّجده، وزائدة، وشعبة، ومهام، وأيب عوانة، ومجاعة: روى عن َ ِّ َ. 

َّعقبــة بــن مكــرم، والفــالس، وعمــرو الناقــد، وأبــو حــاتم : وعنــه مجاعــة مــنهم َ ُْ ُ
َالسجستاين ْ ِّْ. 

 .صدوق: قال أمحد وأبو حاتم الرازي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .مات سنة مخس ومائتني
َّ الضبي بن إسحاق)٣(يعقوب .١٥٧٨ َُّ . 

َّضعفه الدارقطني. َّعن عفان َ َّ َ. 
                                                        

، ورمــز )٢/٣٨٤: (»تعجيــل املنفعــة«و) ٣/١٩١٩: (»التــذكرة«و) ٤٧٨ص: (»اإلكــامل«) ١(
غري دقيـق، فالـذي أخـرج حديثـه إنـام هـو عبـد اهللا بـن أمحـد يف زياداتـه عـىل ) أ(املصنف له 
 .مسند أبيه

 ).٣٢/٣١٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٨/٥٢٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٩: (»ميزان االعتدال«) ٣(



 ٤٠٣ 
ُّ بن إسحاق العسقالين)١(يعقوب .١٥٧٩ ْ َ. 

َثنــا محيــد بــن زنجويــه  بكـــري، عــن مالــك، عــن نــافع، عــن ابــن عمـــر )٢(ثنــا ابــن: ُ
 .»ًمن حفظ عىل أمتي أربعني حديثا«: ًمرفوعا

 . كذاب»امليزان«قال يف 
 .، تقدمعقبة بن أوس: ، ويقال)٣(يعقوب) س( •

ِ بن بحري)٤(بيعقو .١٥٨٠ َ. 
ذكـره أبــو .  وعنـه األعمــش.»دعـى داعــي اللـبن«َعـن رضار بـن األزور حــديث 

 .حاتم هكذا
 .ال يعرف: »امليزان«وقال يف 

َ بن بشري، أبو برش احلذاء العنزي)٥(يعقوب .١٥٨١ َ َّ َ. 
ْبرش بن سهل، وحازم بن مروان، وأيب املقدام هشام بن زياد: روى عن َ ْ ِ. 

ًكتبــــت عنــــه قــــديام، وهــــو شــــيخ ضــــعيف، ومل : قــــال أيب: قــــال ابــــن أيب حــــاتم ُ
 .ِّحيدثني عنه

                                                        
 ).٨/٥٢٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٩: (»ميزان االعتدال«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. أبو بكر:  يف األصل)٢(
 ).٣٢/٣١٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٨/٥٢٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٤٩: (»ميزان االعتدال«) ٤(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٤٤٩: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٢٠٥: (»ح والتعـــــــديلاجلـــــــر«) ٥(

)٨/٥٢٨.( 



 ٤٠٤ 
ُّ بــن جعفــر بــن أيب كثــري األنــصاري املــدين)١(يعقــوب) ص( .١٥٨٢ َ َ َ، مــوىل بنــي زريــق، ُّ ُ

 .أخو إسامعيل وحممد وحييى
ْموسى بن يعقوب الزمعـي عـن مهـاجر بـن مـسامر عـن عائـشة بنـت : روى عن ِّ ِْ ِ َّ

ٍّسعد عن أبيها يف فضل عيل ْ َ. 
َمد بن حييى بن أيب عمرحم: وعنه ُ. 
ُّ بـن محيـد بـن كاسـب املـدين)٢(يعقوب) ق عخ( .١٥٨٣ َ َ ِ َ َ، سـكن مكـة، وقـد نـسب إىل ُ

ِّجده َ. 
ْإبـــراهيم بـــن ســـعد، وحـــاتم بـــن إســـامعيل، وابـــن وهـــب، : ، روى عـــن)٣(شـــيخ َ

ٍوالدراوردي، وابن أيب فديك، ومروان الفزاري، والوليد بن مسلم، ومجاعة َ َ ُْ َ َ َُّّ. 
 وأبــو بكــر بــن أيب عاصــم، ،»أفعــال العبــاد«البخــاري يف : هموعنــه مجاعــة مــن

ِوإسامعيل القايض، وبقي بن خملد، وعباس العنربي، وعبد اهللا بن أمحد، وأبو 
 .ضعيف احلديث: وقال. زرعة، وأبو حاتم

ًكان صدوقا يف : َّسألت أبا زرعة عنه فحرك رأسه، قلت:  وقال ابن أيب حاتم
 .هلذا رشوط: احلديث؟ فقال

َّقال مرةو  .قلبي ال يسكن إليه: َ
 .ليس بيشء: وقال عباس عن ابن معني

                                                        
 ).٣٢/٣١٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٣١٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل:  قوله)٣(



 ٤٠٥ 
َّوقال مرة ٌألنه حمدود قلت: من أين قلت ذلك؟ قال: قلت.ليس بثقة: َ ْ أليس : َ

 .هو يف سامعه ثقة؟ قال بىل
 .هو ثقة: وقال مرض بن حممد عن ابن معني

 .كان يوصل احلديث: ُّوقال عباس العنربي
 .ًر إال خريا، هو يف األصل صدوقمل ن: وقال البخاري
 .)١(ليس بيشء: َّوقال النسائي

َّوقال مرة  .هو شيخنا: ليس بثقة، وأثنى عليه أبو مصعب الزهري وقال: َ
ــأس بــه وبرواياتــه، وهــو كثــري احلــديث، كثــري الغرائــب، : وقــال ابــن عــدي ال ب

َ عن القاسـم بـن مهـدي، وفيـه مـن الغرائـب والنـسخ واألح»مسنده«وكتبت  اديـث ُّ
العزيـــزة وشـــيوخ مـــن أهـــل املدينـــة مــــن ال يـــروي عـــنهم غـــريه، فـــإذا نظــــرت إىل 

 . علمت أنه صاحب حديث»مسنده«
ْقال العقييل أبـا داود قـد ] ب-١٢٢[رأيـت : ثنا زكريا حييى احللـواين قـال: )٢(َُ

رأينــا يف : ُجعــل حــديث ابــن كاســب وقايــات عــىل ظهــور ركبــه، فــسألته عنــه فقــال
 بعــد فوجــدنا )٣(اهـا فطالبنــاه باألصــول، فـدافعنا ثــم أخرجهـامـسنده أحاديــث أنكرن

َّاألحاديث يف األصول مغرية بخط طري، كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها َُ. 
َّكـان حيفـظ، ممـن مجـع وصـنف، ربـام :  وقـال»الثقـات«وذكـره ابـن حبـان يف  َ

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر. ليس ثقة:  يف األصل)١(
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل) ٤/٤٤٦: (»الضعفاء«) ٢(
 .أخرجنا خطأ:  يف األصل)٣(



 ٤٠٦ 
 .أخطأ يف اليشء بعد اليشء

 .)١(هـ٢٤١مات سنة أربعني أو : قال البخاري
َّ بن خرة الدباغ)٢(قوبيع .١٥٨٤ َُّ. 

 .عن سفيان بن عيينة
َّضعفه الدارقطني َ. 

ْ بن دينار)٣(يعقوب .١٥٨٥ ِ. 
ِّعن منبه بن عثامن، ال يعرف، واهتمه بعضهم بالوضع، قاله يف  َ  .»امليزان«ُ

 :فأما
 .، سيأيتاملاجشون أيب سلمة يعقوب بن دينار •

ْ بــن زيــد بــن طلحــة بــن عبــد اهللا بــن أيب)٤(يعقــوب) يس بــخ( .١٥٨٦ ُّ مليكــة القــريش التيمــي، َ ْ َ ْ َُّ ُّ ُ َ
ُّأبو يوسف، املدين، قاضيها َ َ. 

ـــف، وســـعيد املقـــربي، وعمـــرو بـــن : عـــن ِّأيب أمامـــة أســـعد بـــن ســـهل بـــن حني ْ ُُ ْ َ َ
 .شعيب، والزهري

ْإبـــراهيم بـــن طهـــامن، وســـفيان بـــن عيينـــة، ومالـــك، وهـــشام بـــن ســـعد، : وعنـــه َ

                                                        
 .خطأ) هـ١٤١(: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة)١(
 ).٨/٥٣٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٥٢: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٨/٥٣١: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٥٢: (»ميزان االعتدال«) ٣(
 ).٣٢/٣٢٣: (»كاملهتذيب ال«) ٤(



 ٤٠٧ 
 .وآخرون

 .معروف: قال عيل بن املديني
 .ثقة: َّعة والنسائيوقال أبو زر
 .ليس به بأس، حيتج بحديثه: وقال أبو حاتم

 .مات يف والية أيب جعفر:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بــــن ســــفيان بــــن جــــوان الفــــاريس، أبــــو يوســــف بــــن أيب معاويــــة)١(يعقــــوب)س ت( .١٥٨٧ ُ ْ ُ 

ُّالفسوي احلافظ َ  .، صاحب التصانيف املشهورةَ
ِّاجلم الغف: ، روى عن)٢(شيخ  .ًري والعدد الكبري يبلغون ألفا أو يزيدونَ

احلــسن بــن ســفيان، وأبــو بكــر بــن أيب داود، وابــن خــراش، : وعنــه خلــق مــنهم
، وأبــو عوانــة -وهــو مــن شــيوخه-وابــن خزيمــة، وحممــد بــن إســحاق الــصاغاين

 .اإلسفراييني
 .ال بأس به: َّقال النسائي

 مـــع ،وأكثـــركـــان ممــن مجـــع وصــنف : وقــال.»الثقـــات«وذكــره ابـــن حبــان يف 
ُّالورع والنسك، والصالبة يف السنة َّ ُّ. 

ورحلتـه وأفـراد حديثـه ال : هو إمام أهـل احلـديث بفـارس، قـال: وقال احلاكم
 .يمكن ذكرها هنا

                                                        
 ).٣٢/٣٢٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل:  قوله)٢(



 ٤٠٨ 
وذكروا عنه أنـه بيـنام هـو يكتـب يف بعـض الليـايل إذ نـزل مـاء يف عينيـه فعمـي 

ًفنام كئيبا حزينا فرأى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فم سح عىل عينيه فاستيقظ ً
 .وهو يبرص، فعاد إىل كتابته

أبـــو حـــاتم الـــرازي وأبـــو زرعـــة : وقـــد أثنـــى عليـــه غـــري واحـــد مـــن األئمـــة مـــنهم
 .الدمشقي

 .هـ، ورويت له منامات صاحلة٢٧٧بالبرصة سنة : مات ببلده وقيل
ُّ بن سلمة الليثي موالهم، حجازي)١(يعقوب) ق د( .١٥٨٨ ََّ َ. 

، وحييى بـن )ق د ()٢(حممد بن موسى الفطري: هوعن. عن أبيه عن أيب هريرة
 .املتوكل

 .ال يعرف له سامع من أبيه وال ألبيه من أيب هريرة: قال البخاري
ْ بـــن أيب ســـلمة املاجـــشون القـــريش التيمـــي، أبـــو يوســـف، )٣(يعقـــوب) س ت د م( .١٥٨٩ ََّ ُ ِ َ

َاملدين، موىل آل املنكدر َ. 
، وأيب هريرة، وعمر بن عبد اهللا بن عباس، وابن عمر، وأيب سعيد: روى عن

 .عبد العزيز، وحممد بن املنكدر، وعدة
، وابـن أخيـه عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا )س ت م(ابناه عبد العزيز ويوسف: وعنه

 .بن أيب سلمة املاجشون
                                                        

 ).٣٢/٣٣٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. القنطري:  يف األصل)٢(
 ).٣٢/٣٣٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٠٩ 
 .له أحاديث يسرية: قال حممد بن سعد

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ِكـان يعلـم الغنـاء ويتخـ: وقال مـصعب الـزبريي ِّ َ ًذ القيـان ظـاهرا أمـره يف ذلـك، ُ

 فلام ويل )١(وكان يأنس إىل عمر بن عبد العزيز وهو أمري اخلالفة: قال] أ-١٢٣[
إنــا تركنـــاك حــني تركنــا لـــبس : اخلالفــة وفــد عليــه، فقـــال لــه عمــر بـــن عبــد العزيــز

 .احلرير، فانرصف عنه
ـــه أصـــابه غـــيش مكـــث ثالثـــا ثـــم أفـــاق وأخـــرب عـــن رفـــع روحـــه إىل  ًوذكـــروا أن

 وذكــر مــدة مــا بقــي لــه مــن ســنة  وشــهر ويــوم يف أشــياء ،لــساموات واألمــر بردهــاا
 .كثرية غريبة

 .مات بعد عرشين ومائة: قال ابن سعد وغريه
ُّ بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي الطائفي)٢(يعقوب) س د م( .١٥٩٠ ُّ َّ ُ. 
 .الرشيد بن سويد، وابن عمر، وعبد اهللا بن عمرو، ورجلني من الصحابة: عن
ْإبراهيم بن ميرسة: نهوع َ، وغـضيف بـن أيب سـفيان، وحممـد بـن عبـد اهللا )د م(َ ُ

 .بن ميمون بن مسيكة، والنعامن بن سامل، ويعىل بن عطاء
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

: ، مـوىل بنــي خمـزوم، وقيــلَ بـن عبــد اهللا بـن األشــج)٣(يعقــوب)ق س ت م عـخ( .١٥٩١
                                                        

 .أمري املدينة:  كذا، وهو خطأ، صوابه)١(
 ).٣٢/٣٣٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٢/٣٤١: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤١٠ 
 .هريموىل املسور بن خمرمة الز: موىل أشجع، ويقال

ُبرس بن سعيد، وسعيد بن املسيب، وعطاء، وك: روى عن ْ  .ريب، وغريهمُ
ـــــن : وعنـــــه جعفـــــر بـــــن ربيعـــــة، واحلـــــارث بـــــن يعقـــــوب، والليـــــث، وحممـــــد ب
 .، وحممد بن عجالن، ويزيد بن أيب حبيب)ق س(إسحاق

 .ثقة: َّقال حييى بن معني والنسائي
ًر شـــهيدا ســـنة ُكـــان ثقـــة، ولـــه أحاديـــث، قتـــل يف البحـــ: وقـــال حممـــد بـــن ســـعد

 .هـ١٢٢
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 بــن عبـد اهللا بــن ســعد بــن مالـك بــن هــانئ بـن عــامر بــن أيب عــامر )١(يعقــوب) ٤ خـت( .١٥٩٢
ُّاألشعري، أبو احلسن القمي ِّ ُ ُّْ َ. 

إخوتــــه عبــــد الــــرمحن وعمــــران وعيــــسى، وســــليامن بــــن مهـــــران : روى عــــن
 .األعمش، وليث بن أيب سليم، وعدة

ُّابن مهدي، وأبو داود احلفري، وأبو الربيع الزهراين: موعنه مجاعة منه ْ َّ َ َ. 
 .ليس به بأس: َّقال النسائي
 .كان ثقة: ُّوقال الطرباين
 .ليس بالقوي: ُّوقال الدارقطني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
                                                        

 ).٣٢/٣٤٤: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤١١ 
 .)١(هذا مؤمن آل فرعون: كان جرير إذا رآه يقول: قال أبو نعيم األصبهاين

َهـ، وقال مطني١٧٤ات سنة وم: عيمقال أبو ن  .هـ١٧٢سنة : ُ
ُّ بن عبد اهللا بن أيب طلحة األنصاري)٢(يعقوب) م( .١٥٩٣ َ ْ  .، أخو إسحاقَ

 .ًأنس بن مالك، وامرأة من آل أيب قتادة، وكان صهرا هلم: روى عن
 .ٍأسامة بن زيد الليثي، وعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم: وعنه

 .ثقة: قال أبو زرعة
 .هور احلديثمش: َّوقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ُّ بن عبد اهللا، برصي)٣(يعقوب .١٥٩٤

أورد له ابن عدي من طريق خليفة بن خياط، عنه، عن فرقد، عن إبراهيم، عن 
ًال تكـون زاهـدا حتـى تكـون متواضـعا«: ًعلقمة، عن عبد اهللا مرفوعا ال :  ثـم قـال»ً

 .أعرف له غريه
َ بن عبد اهللا املدين)٤(يعقوب .١٥٩٥ َ. 

 .شيخ لبقية بن الوليد
                                                        

 .وما أثبتناه من املصدر. آل عمران:  يف األصل)١(
 ).٣٢/٣٤٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٨/٥٣٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٥٢: (»ميزان االعتدال«و) ٧/١٤٩: (»الكامل«) ٣(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٤٥٣: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٢١٠: (»ديلاجلـــــــرح والتعـــــــ«) ٤(

)٨/٥٣٢.( 



 ٤١٢ 
 .لني احلديث: قال أبو حاتم

ِّمــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد القــار بــن عبــد الــرمحن بــن حم)١(يعقــوب) س ت د م خ( .١٥٩٦ ٍ ْ ُّي َ
َاملدين ْ، حليف بني زهرة، سكن اإلسكندريةَ ُ. 
ْ، وســهيل)س د م خ(أبيــه، وزيــد بــن أســلم، وأيب حــازم: روى عـن َ ، )س ت د م(ُ

 .، وعدة)س ت د م(بن عقبةوحممد بن عجالن، وموسى 
 .سعيد بن منصور، وابن وهب، وقتيبة، وحييى بن حييى: وعنه مجاعة منهم

 .ثقة: قال ابن معني
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .هـ١٨١ سنة )٢(]تويف: [قال ابن يونس
َّ بــــــن عبــــــد الــــــرمحن اجلــــــصاص الــــــدعاء)٣(يعقــــــوب .١٥٩٧ ََّّ   )٤(»اجلــــــزئني«، صــــــاحب َ

 ].ب-١٢٣[املعروفني به
 .احلسن بن عرفة، وغريه: روى عن

 .وعنه الدارقطني وغريه
 .هـ٣٣١يف حديثه وهم كثري، مات سنة : قال اخلطيب

                                                        
 ).٣٢/٣٤٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 . زيادة من املصدر، سقطت من األصل)٢(
 ).٨/٥٣٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٥٣: (»ميزان االعتدال«) ٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. اجلزيرة:  يف األصل)٤(



 ٤١٣ 
ْ بن عبيد بن نشيط)١(يعقوب .١٥٩٨ َ َ ُ. 

ْوعنه ثعلبة بن الفرات. رأى عمر بن اخلطاب َ. 
 .جمهول: قال أبو حاتم

 :فأما
ْ بن عبيد النهرتريي، بغدادي)٢(يعقوب .١٥٩٩ َّ. 

 .محاد بن أسامةأيب أسامة : فروي عن
 .كتب عنه أيب، وهو صدوق: قال ابن أيب حاتم

ْ بن عتبة بن املغـرية بـن األخـنس بـن رشيـق بـن عمـرو بـن وهـب )٣(يعقوب) ق س د( .١٦٠٠ َ َُ َ َ ِ ُ
ْ، واسمه عمري بن أيب سلمة بن عبد العزى بن غرية بن عوف بن ِبن عالج َُ َ ْ َ

َقيس، وهو ثقيف الثقفي املدين، رأى َ َّ َُّ  . يزيد السائب بن)٤(ِ
ْأبان بن عثامن، وسليامن بـن يـسار: روى عن رمـة، وعمـر )ق(ُ ِ، وعـروة، وعكْ

 .ُّبن عبد العزيز، والزهري، وعدة
ـــراهيم بـــن ســـعد، واحلـــسن بـــن احلـــر، : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم ابنـــه حممـــد، وإب
 .وحممد بن إسحاق

ــث كثــرية، وروايــة وعلــم بالــسرية، : وقــال حممــد بــن ســعد ْكــان ثقــة، لــه أحادي ِ
                                                        

 ).٨/٥٣٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٥٣: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٩/٢١٠: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 ).٣٢/٣٥٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. وأيب:  يف األصل)٤(



 ٤١٤ 
 .لكوغري ذ

 .ثقة: َّقال ابن معني وأبو حاتم والنسائي والدارقطني
 .كان له مروءة ونبل: ، وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .كان من الفقهاء العلامء: ُّقال الواقدي
 .هـ١٢٨مات باملدينة سنة 

ُّ بـــن عطــاء بـــن أيب ربـــاح، مــوىل قـــريش حجــازي)١(يعقــوب) س( .١٦٠١ ، ولـــه أخ اســـمه َُ
َّخالد َ. 
بيه، وعمرو بن شعيب، والزهري، وأيب الزبري، وصفية بنت شيبة، أ: روى عن
 .وغريهم

ســفيان بــن عيينــة، وشــعبة، وأبــو عاصــم، وابــن املبــارك، : وعنــه مجاعــة مــنهم
وعبــد الــرزاق، ومكــي بــن إبــراهيم، وأبــو بكــر بــن عيــاش، وأبــو عمــرو بــن العــالء 

ُّالنحوي َّ. 
 .ًن عنه شيئا قطما سمعت حييى وال عبد الرمحن حيدثا: قال الفالس
 .منكر احلديث: وقال أمحد

 .ضعيف: َّوقال ابن معني وأبو زرعة والنسائي
ُليس باملتني، يكتب حديثه: وقال أبو حاتم ُ. 

                                                        
 ).٣٢/٣٥٣: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤١٥ 
ُله أحاديث صاحلة وهو ممن يكتب حديثه، وعنده: وقال ابن عدي  غرائب )١(َّ

ْ وزمعة ِّذا روى عنه أبو إسامعيل املؤدبوخاصة إ  .عن زمعة أبو قرةوَ
ُربام أخطأ، يعترب حديثه من غري رواية زمعة:  وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف  ُ. 

 .وله ست وثامنون سنة. هـ١٥٥ مات سنة 
ٌّ بن عمرو بن عبد اهللا بن عمرو بن أمية الضمري، حجازي)٢(يعقوب) س( .١٦٠٢ ُّ ْ َّ ُ. 

ِّعمه الزبرقان، وعم أبيه جعفر بن عمرو بن أمية: روى عن َ. 
ُّإسامعيل، وعبد اهللا بن موسى التيميحاتم بن : وعنه ْ َّ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ُّ بن عوذ بن سامك األنصاري)٣(يعقوب .١٦٠٣ ْ ََ ِ. 

 .وعنه زيد بن حباب. عن سليامن بن بحري
 .جمهول: قال أبو حاتم

َ بن فضالة اخلزاعي)٤(يعقوب .١٦٠٤ ُ. 
ْسليامن بن رشحبيل، وحممد بن وهب بن عطية: روى عنه َ ُ َ ُ. 

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. وعنه عن أبيه:  يف األصل)١(
 ).٣٢/٣٥٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٤٥٣: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٢١٢: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٣(

)٨/٥٣٤.( 
 ).٨/٥٣٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٥٣: (»ميزان االعتدال«و) ٩/٢١٢: (»اجلرح والتعديل«) ٤(



 ٤١٦ 
 .جمهول: حاتمقال أبو 

ُّ بن القعقاع بـن األعلـم األزدي، أبـو احلـسن اخلراسـاين)١(يعقوب) س د( .١٦٠٥ ُ ُّ ْْ َ ، قـايض َ
َّمرو، وهو ابن عمه القاسم بن الفضل احلداين ُ ِّْ ََ. 

 .احلسن، والربيع، وعطاء، وقتادة، ومطر الوراق: روى عن
 .الثوري، وابن املبارك: وعنه

 .ثقة: َّقال ابن معني والنسائي
 .»الثقات«ه ابن حبان يف وذكر
ُّ بــن كعــب بــن حامــد احللبــي، أبــو يوســف)٢(يعقــوب) د( .١٦٠٦ َ َ ْ ، نزيــل أنطاكيــة، مــوىل َ

 .عامر بن إسامعيل
بقيـــــة، وابـــــن وهـــــب، وضـــــمرة بـــــن ربيعـــــة، وعيـــــسى بـــــن : ، روى عـــــن)٣(شـــــيخ

 .، ومروان بن معاوية الفزاري، ووكيع، والوليد بن مسلم]أ-١٢٤)[مد(يونس
ْوزجـاين، وأبـو بكـر بـن أيب خيثمـة، وأبـو بكـر بـن أيب اجل: وعنه مجاعة مـنهم َ ُّ

 .كان ثقة: عاصم، وأبو حاتم، وقال
ُّوقال العجيل ْ  .ثقة رجل صالح صاحب سنة: ِ

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٢/٣٥٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٣٥٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .»هتذيب الكامل«ظ ابن كثري عىلشيخ، من زيادات احلاف:  قوله)٣(



 ٤١٧ 
َّ بن ماهان البغدادي، أبو يوسف البنا، موىل بني هاشم)١(يعقوب) س( .١٦٠٧ َ ُّ َْ. 

 .َشيمُالقاسم بن مالك، وه: ، روى عن)٢(شيخ
ْالنسائي، وأبو يعىل، ويعقوب بن سفيان، وأبو حاتم، وآخرون: وعنه َ َّ. 

 .ليس ببغداد مثله:  ثنا حجاج بن الشاعر:صدوق، قال: قال أبو حاتم
 .ال بأس به: َّوقال النسائي

 .ربام أغرب:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ٢٤٤مات سنة 

ُّ بــن جماهــد القــريش)٣(يعقــوب) د م بــخ( .١٦٠٨ َ ُ ُّ، أبــو حــرزة املــدين، القــاص،ُ َْ َ  مــوىل بنــي َ
 .كنيته أبو يوسف، وأبو حرزة لقب له:  يقال،خمزوم
عبادة بن الوليد بن عبادة، والقاسم بن حممد، وحممـد بـن كعـب، : روى عن

 .وعدة
ُّحاتم بن إسامعيل، والدراوردي، والواقدي، وحييى بـن : وعنه مجاعة منهم َ َّ

 .، وحييى بن سعيد القطان-منهوهو أكرب -سعيد األنصاري 
 .صويلح يف احلديث: قال ابن معني
 .ال بأس به: وقال أبو زرعة

                                                        
 ).٣٢/٣٦٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل:  قوله)٢(
 ).٣٢/٣٦١: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤١٨ 
 .ثقة: َّوقال النسائي

مات باإلسكندرية سنة مخسني ومائة، :  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ١٤٩أو 

ُّ بن مـجمع بن يزيد بن جارية األنصاري املدين)١(يعقوب) د( .١٦٠٩ ِّ َُ َ ُّ َ. 
 . أبيه، وعمه عبد الرمحن:روى عن
 .ِّابنه جممع، وابن أخيه إبراهيم بن إسامعيل، وعبد العزيز بن عبيد اهللا: وعنه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ُّ بـــن حممـــد بـــن طحـــالء، أبـــو يوســـف املـــدين)٢(يعقـــوب) م( .١٦١٠ َ َ ْ ـــث، َ ْ، مـــوىل بنـــي لي َ

 . بنت احلارث أم املؤمنني)٣(موىل جويرية: ويقال
َّبن يسار، وبالل بن أيب هريرة، وخالد بن أيب حيان، وأيب إسحاق : روى عن

َالرجال حممد بن عبد الرمحن، ونبتل صاحب أيب هريرة َْ. 
َّإسامعيل بن عياش، والثوري، وابن املبارك، والقعنبـي، : وعنه مجاعة منهم َ

 .وابن مهدي، واألصمعي، ومالك
 .ثقة: َّقال أمحد وابن معني وأبو حاتم والنسائي

 .ال بأس به: بو حاتمزاد أ

                                                        
 ).٣٢/٣٦٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٣٦٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .وما أثبتناه من املصدر. ميمونة:  يف األصل)٣(



 ٤١٩ 
ًوقال النسائي أيضا  .ليس به بأس: َّ

 .ال بأس به: وقال أبو داود
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .هـ١٦٢مات سنة : وقال خليفة
ْ بـــن حممـــد بـــن عيـــسى بـــن عبـــد امللـــك بـــن محيـــد بـــن عبـــد )١(يعقـــوب) ق خـــت( .١٦١١ َ ُ

َالرمحن بن عوف القريش الزهري، أبو يوسف املدين َُّ ُّ ْ َُّ َ ُ. 
َإبــراهيم بــن ســعد، وأنــس بــن عيــاض، وابــن وهــب، والــدراوردي، : روى عــن َّ

 .ومغرية بن عبد الرمحن املخزومي، ومجاعة
ُّأمحد بن سنان، وحممد بن حييى الباهيل، ويعقـوب بـن : وعنه مجاعة منهم

 .سفيان، ويوسف بن موسى القطان
 .ًليس بيشء ليس يسوى شيئا: )٢(قال أمحد

كم عــن الثقــات فــاكتبوه، ومــاال يعــرف مــن الــشيوخ مــا حــدث: وقــال ابــن معــني
 .فدعوه

 .واهي احلديث: وقال أبو زرعة
ُهو عىل يدي عدل، أدركته ومل أكتب عنه: وقال أبو حاتم ْ َ. 

 .َّكان كثري العلم والسامع للحديث: قال حممد بن سعد

                                                        
 ).٣٢/٣٦٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).دار الكتب.  ط٧/٢٨٠: (»ميزان االعتدال«) ٢(



 ٤٢٠ 
 .ًوكان حافظا للحديث
: حجـاج بـن الـشاعرثنـا : ثنا عـيل بـن احلـسني بـن اجلنيـد:  وقال ابن أيب حاتم

ُّثنا يعقوب بن حممد الزهري الثقة ُّ. 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .منكر احلديث: )١(وقال زكريا الساجي

 .ليس بمعروف: ً ترمجته جدا، ثم قالأجحف فإنه )٢(وأما ابن عدي
 . بن حممد)٣(يعقوب .١٦١٢

َعن هشام بن عروة َّوعنه حممد بن عباد. ِ َ. 
 ].ب-١٢٤[شيخ ضعيف: قال أبو زرعة

 . بن مسعود)٤(يعقوب .١٦١٣
 .روى عنه رضار
 .جمهول: قال أبو حاتم

                                                        
 ).دار الكتب.  ط٧/٢٨٠: (»ميزان االعتدال«) ١(
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل) ٧/١٤٩: (»الكامل«) ٢(
: »ان امليـــــــزانلـــــــس«و) ٤/٤٥٤: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٢١٤: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٣(

/)٥٣٥.( 
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٤٥٥: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٢١٦: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٤(

/)٥٣٦.( 



 ٤٢١ 
ُّ بــن الوليــد بــن عبــد اهللا بــن أيب هــالل األزدي، أبــو يوســف،)١(يعقــوب)ق ت( .١٦١٤ ْ : وقيــل َ

ُّأبو هالل املدين َ  .، سكن بغدادَ
جعفر بن حممد، وأيب حازم، وسليامن بن بالل، وعبد اهللا وعبيـد : روى عن

ك، وابـــن أيب ذئـــب، وموســـى بـــن عقبـــة، وهـــشام بـــن عـــروة، مـــريني، ومالـــُاهللا الع
 .ِّوحييى بن سعيد األنصاري

َّأمحد بن منيع، واحلسن بن عرفة، والصلت بـن مـسعود، : وعنه مجاعة منهم
َوحممود بن خداش ِ. 

َّخرقنـــا: قـــال أمحـــد َ كتبـــه منـــذ دهـــر، كـــان مـــن الكـــذابني الكبـــار، وكـــان يـــضع )٢(َ ُ
 .احلديث

 .يشءليس ب: وقال ابن معني
َّوقال الفالس  .ًضعيف احلديث جدا: َ

 .غري ثقة وال مأمون: وقال اجلوزجاين
 .ليس بيشء: وقال أبو زرعة
 .ضعيف احلديث، منكر احلديث، كان يكذب: وقال أبو حاتم
 .غري ثقة: وقال أبو داود
 .ليس بيشء، مرتوك احلديث: َّوقال النسائي

                                                        
 ).٣٢/٣٧٢ : (»هتذيب الكامل«) ١(
 .وما أثبتناه من املصدر. حرقنا:  يف األصل)٢(



 ٤٢٢ 
ُليس بثقة، وال يكتب حديثه: ومرة ُ. 

 .ضعيف: ُّارقطنيَّوقال الد
ْيــضع احلــديث عــىل الثقــات ال حيــل كتــب حديثــه إال عــىل : وقــال ابــن حبــان َ َ ِّ

 .وجه التعجب
ُّهو بني األمر يف الضعفاء:  قال ابن عدي ِّ َ. 

ُّ بن حييى بن عباد بـن عبـد اهللا بـن الـزبري بـن العـوام القـريش األسـدي)١(يعقوب) ق( .١٦١٥ َّ َ َّ َِ َ ََ ُ ُّ ،
 .أخو عبد الوهاب

 .ذكوان أيب صالح، وعيسى بن معمر: روى عن
 .صالح بن عبد اهللا بن صالح موىل بني عامر بن لؤي: وعنه

 .ًكان معروفا بالفضل، وكان وايل صدقات آل الزبري: قال الزبري بن بكار
ُّ بن أيب يعقوب املدين)٢(يعقوب) ق ت د( .١٦١٦ َ َ. 
َأيب هريرة، وأم املنذر بنت قيس األنصارية: عن ْ َ  ).ق ت د(ِّ
ُّأيـوب بـن عبـد الـرمحن األنـصاري، وعـثامن بـن عبـد الـرمحن التيمــي، : وعنـه ْ َّّ

 .وروى حممد بن أيب حييى األسلمي عن أبيه عنه
 .صدوق: قال أبو حاتم

ْ، موىل احلرقةُّ جد العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب)١(يعقوب) ت( .١٦١٧ ُ. 

                                                        
 ).٣٢/٣٧٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٣٧٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٢٣ 
 .حذيفة، وعمر بن اخلطاب: عن
 .الوليد ابنه عبد الرمحن، والوليد بن أيب :وعنه

 . عقبة، تقدم: ، هو ابن أوس، ويقال السدويس)٢(يعقوب •
 يف ترمجـة يعقـوب بـن .عـن إبـراهيم بـن سـعد. ، غـري منـسوب)٣(يعقـوب) خ( .١٦١٨

 .محيد بن كاسب
 .)٤(يعقوب .١٦١٩

ْوعنه سليامن اجلرمي. عن حممد بن سريين َ َُ. 
 .جمهول: قال أبو حاتم

 بن عياش، ومات يف هو يعقوب الكويف قرأ عىل أيب بكر: »امليزان«قال يف 
 .)٥(حدود املائتني

َّ بن إبراهيم الغزال)٦(يعىل .١٦٢٠ َ. 

                                                                                                                              
 ).٣٢/٣٧٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٣٧٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٢/٣٧٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٤٥٦: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٢١٧: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٤(

)٨/٥٣٧.( 
 كــذا، وهــو وهــم، فالــذي قــال فيــه الــذهبي هــذا إنــام هــو يعقــوب أبــو يوســف األعــشى الــذي )٥(

 .نترمجه قبل هذا يف امليزا
 ).٨/٥٣٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٥٦: (»ميزان االعتدال«) ٦(



 ٤٢٤ 
 .َّروى عن اهليثم بن مجاز، عن أيب كثري، عن زيد بن أرقم حديث الغزالة

 مـن طريـق عمـرو بـن عـيل الفـالس عنـه، قــال »دالئـل النبـوة«رواه البيهقـي يف 
 . وهو موضوع:»ميزانه«ُشيخنا أبو عبد اهللا الذهبي يف 

ُّ بـن األشـدق العقـييل، أبـو اهليـثم اجلـزري احلـراين)١(يعـىل .١٦٢١ َّ ْ َْ َُّ َُ َ َ ْ َّ، وسـكن الرقـة مــدة، َ
 .وأصله من نواحي الطائف

َعمه، وعبد اهللا بن جراد، ورواد بن أيب ربيعة: روى عن َِّ َ، وكليب بن جري، )٢(َ ُ َ ُ
 .وزعم أن هلم صحبة

 .أيوب بن حممد الوزان، وداود بن رشيد: وعنه
 .ُّ وهو وعمه غري معروفني:قال ابن عدي
 .ُال يكتب حديثه: وقال البخاري
 .ليس بيشء ال يصدق: وقال أبو زرعة
 ].أ-١٢٥[َّوضعوا له أحاديث فحدث هبا ومل يدر: وقال ابن حبان

ْقلت ليعىل بن األشدق: بلغني عن أيب مسهر أنه قال: ًقال ابن عدي أيضا ما : َ
 »وموطــأ« ، الثـوري»جـامع«:  فقـالُّسـمع عمـك مـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم؟

 .»الفوائد«ًمالك، وشيئا من 
ْكنا نسخر : سمعت حممد بن مرسوق سمعت أبا مسهر يقول: وقال أبو حاتم َ

 .بيعىل بن األشدق وكان يدور اآلفاق
                                                        

 ).٨/٥٣٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٥٦: (»ميزان االعتدال«) ١(
 .رقاد بن ربيعة:  كذا والذي يف املصادر)٢(



 ٤٢٥ 
ًقــدم يعــىل بــن األشــدق  دمــشق وكــان أعرابيــا : قــال أبــو مــسهر:  قــال أبــو حــاتم ِ

لعله حق، ثم جعله عرشة، ثم :  أحاديث، فقلناَّفحدث عن عبد اهللا بن جراد سبعة
 .ًجعله عرشين، ثم جعله أربعني، وكان هو ذا يزيد، وكان سائال يسأل الناس

 .ليس هو بيشء، كان ضعيف احلديث: قال أبو حاتم
رأيــت : هــو عنــدي ال يــصدق، لــيس بــيشء، قــدم الرقــة، فقــال: قــال أبــو زرعــة

م يقال لـه عبـد اهللا بـن جـراد فـأعطوه ًرجال من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسل
 .ًعىل ذلك، فوضع أربعني حديثا، وعبد اهللا بن جراد ال يعرف

وعامتهـا منـاكري غـري حمفوظـة، : وقد أورد له ابن عدي أحاديث كثـرية ثـم قـال
 عـن غـري واحـد مـن الـصحابة، وإن كانـت ما أظن أن لعمه صحبة، فإنـه قـد روىو

ْاحلكاية عن أيب مسهر صحيحة فال  . جيوز االشتغال برواياتهُ
َّزيــد بـن مهــام بــن : ، واســمه عبيـد، ويقــال)٢(ُ بــن أميــة بـن أيب عبيــدة)١(يعـىل) ع( .١٦٢٢

َاحلارث بـن بكـر بـن زيـد بـن مالـك بـن حنظلـة بـن مالـك بـن زيـد منـاة بـن  ْ َ
َمتيم التميمي، أبو خلف ويقال َ ُّأبو صفوان املكي حليف قريش، وهو : ُّ
جدته، وهي منية بنت غزوان أخت عقبة : يعىل بن منية، وهي أمه ويقال

 .ًبن غزوان، أسلم يوم الفتح، وشهد حنينا والطائف
ــــــن أيب : روى عــــــن النبــــــي صــــــىل اهللا عليــــــه وســــــلم، وعــــــن عمــــــر، وعنبــــــسة ب

 ).س(سفيان
وعــثامن وحممـد، وأخــوه عبــد الــرمحن بــن )س ت د م خ(بنــوه صــفوان : وعنـه

                                                        
 ).٣٢/٣٧٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عبيد:  يف األصل)٢(



 ٤٢٦ 
 .أمية، وعطاء، وعكرمة، وجماهد، وآخرون

 .، وروي عنه أحاديث)١(كان يفتي بمكة: د بن سعدقال حمم
 .كان عامل عمر عىل نجران، وكان من األسخياء: وقال احلاكم أبو أمحد
 .ًله تسعة عرش حديثا: )٢(وقال أبو بكر بن الربقي
 .هو أول من أرخ الكتب باليمن: وقال عمرو بن دينار
 .قتل بصفني:  الزيادي)٣( قال أبو احلسن
ملا قاله الليث وخليفة بن خياط أنه : يعني. ً وال أراه حمفوظا:قال ابن عساكر

 .هـ والتي بعدها٤٦حج بالناس سنة 
ّ بــن احلــارث بــن حــرب بــن جريــر بــن احلــارث املحــاريب، )٤(يعــىل) ق س د م خ( .١٦٢٣ ُ َ َْ

ْأبو حرب، ويقال ُّأبو احلارث الكويف: َ ُ. 
ْ، ومسعر، وغري)ق س د م خ(إياس بن سلمة بن األكوع: روى عن  .همِ
 .ابنه حييى، وابن مهدي، وأبو نعيم، ووكيع: وعنه

 .هو من ثقات مشيخة الكوفيني: قال ابن مهدي
 .ثقة: َّقال ابن معني وعيل بن املديني ويعقوب بن شيبة والنسائي

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. يفتي عليه:  يف األصل)١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. الرقي:  يف األصل)٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. أبو حسان:  يف األصل)٣(
 ).٣٢/٣٨١: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٤٢٧ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .)١(هـ ١٦٨مات سنة : قال البخاري
، ســــكن البــــرصة، ُّم، املكــــيَّ بــــن حكــــيم الثقفــــي، مــــواله)٢(يعــــىل) ق س د م خ( .١٦٢٤

ِّوكــان صـــديقا أليـــوب الـــسختياين إنـــه وفـــد عـــىل عمـــر بـــن عبـــد :  ويقـــال،ً
 .العزيز
َعنــه، وعــن زيــد بــن أســلم، وســعيد بــن جبــري: وروى ، وطــاوس، )ق س د م خ(ُ

 .وعكرمة، ونافع، وعدة
أيـــوب، ومحـــاد بـــن زيـــد، وســـعيد بـــن أيب عروبـــة، وابـــن : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم
 .يى بن أيب كثري، وأبو عمرو بن العالءجريج، وقتادة، وحي

 ].ب-١٢٥[ثقة: َّقال أمحد وابن معني وأبو زرعة والنسائي
 .ال بأس به: وقال أبو حاتم

 .ُمستقيم احلديث: وقال يعقوب بن سفيان
 .ًكان صدوقا: ِوقال ابن خراش

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .مات قبل أيوب

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. ١٢٨:  يف األصل)١(
 ).٣٢/٣٨٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٢٨ 
َ بن سيابة)١(يعىل •  .َّرة يأيتُ، هو يعىل بن مَ

ُّ بن شبيب القريش األسدي الزبريي، املكي، موىل آل الزبري)٢(يعىل) ق ت( .١٦٢٥ ُُّّ ُّ ُّ َ ُ َ. 
ْعبد اهللا بن عثامن بن خثيم، وهشام بن عروة: عن ُ. 
ُّإبراهيم بن بشار، واحلميدي، وقتيبة، وآخرون: وعنه َ ُ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ُّت األنــــصاري اخلزرجــــي، أبــــو ثابـــــت َّ بــــن شــــداد بــــن أوس بــــن ثابــــ)٣(يعــــىل)ق د( .١٦٢٦ ْ َ ُّ

ُّاملقديس ْ َ. 
َأبيه، وعبادة، ومعاوية، وأم حرام بنت ملحان: عن ِّ ُ. 
ِّابنــه عبـــد الــرمحن، وســليامن بـــن عبــد اهللا بــن الزبرقـــان، وســليامن بـــن : وعنــه
 .، وعيسى بن سنان، وهالل بن ميمون، وآخرون)٤(ُيسري

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
خالفوا اليهود صلوا يف «: َّتوقف بعض األئمة يف حديثه: )٥(»زاناملي«قال يف 
 .وهو شيخ مشهور، وحمله الصدق:  قال»النعال

                                                        
 ).٣٢/٣٨٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٣٨٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٢/٣٨٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. بشري:  يف األصل)٤(
 ).دار الكتب.  ط٧/٢٨٥ ()٥(



 ٤٢٩ 
َ بن عباد الكاليب)١(يعىل .١٦٢٧ ِ َّ َ. 

 .عن شعبة وغريه
 .َّ ضعفه الدارقطني

 :ومن األوهام
 . بن عبد الرمحن)٢(يعىل) س( •

 اهللا إن أريض لــيس يـا رســول: ًأن رجـال قــال«: َّعـن عمــرو بـن الــرشيد عـن أبيــه
ْفيها رشك ألحد وال قسمة إال اجلوار ِ  . وعنه الثوري. احلديث»ِ

عــن عبــد اهللا بــن عبــد : ٍوقــد قــال ابــن مهــدي واملعــاىف بــن عمــران وغــري واحــد
َّالرمحن الطائفي عن عمرو بن الرشيد عن أبيه وهو الصواب ِّ. 

ُّ بــن عبيــد بــن أيب أميــة اإليــادي، ويقــال)٣(يعــىل) ع( .١٦٢٨ َ ُُ ُّنفــي، مــوالهم، أبــو يوســف َاحل: ْ َ
 .، أخو إبراهيم وعمر وحممدالطنافيس
ـــــن : روى عـــــن ـــــن أيب خالـــــد، والثـــــوري، واألعمـــــش، وحممـــــد ب إســـــامعيل ب

 .ِّإسحاق، وحييى بن سعيد األنصاري، ومجاعة
ُّاجلوزجاين، وإسـحاق بـن راهويـه، وابنـا أيب شـيبة، وابـن : وعنه مجاعة منهم ْ ُ

ُّأخته عيل بن حممد الطنافيس َ ُّ، والذهيل، ويعقوب بن شيبةَّ ُّ. 
 .صحيح احلديث: قال أمحد

                                                        
 ).٨/٥٤٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٥٧: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٣٢/٣٨٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٢/٣٨٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٣٠ 
َّوقال مرة ًهو أصح حديثا من أخيه حممد وأحفظ: َ ُّ. 

 .ثقة: وقال ابن معني
َّوقال مرة  .ضعيف يف سفيان: َ

 .صدوق، وهو أثبت أوالد أبيه يف احلديث: وقال أبو حاتم
ا يستثنى الثوري، وما ما رأيت أفضل منه، م: وقال أمحد بن عبد اهللا بن يونس

 .ًرأيت أحدا يريد بعلمه اهللا سواه
 .هـ، ومات تسع ومائتني١١٧ ولد سنة .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بــن عطــاء العــامري القــريش، ويقــال)١(يعــىل) ٤ م ر( .١٦٢٩ َ ُ ُّالليثــي الطــائفي، نزيــل واســط: ُّ َّ 
 .موىل عبد اهللا بن عمرو بن العاص: وقيل
ُن أيب أوس الثقفــي، وعـامرة بــن حـدير، وعمــرو بــن أبيــه، وأوس بـ: روى عـن

 .الرشيد، ووكيع بن عدس
ُّمحــاد بــن ســلمة، والثــوري، ورشيــك، وشــعبة، وهــشيم، وأبــو عوانــة، : وعنــه َّ
 .وآخرون

 .ًأثنى عليه أمحد خريا: قال األثرم
 .ثقة: َّقال ابن معني والنسائي

 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم
 .»تالثقا«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٢/٣٩٣: (»الكاملهتذيب «) ١(



 ٤٣١ 
 .مات بواسط سنة عرشين ومائة: قال البخاري

ْ بن عقبة، ويقال)١(يعىل) س( .١٦٣٠ ُّابن عقيبـة مـوىل آل الـزبري بـن العـوام، ويقـال: ُ َ مـوىل أم : ُ
 .هاشم بنت منظور

ْخبيب بن عبد اهللا، وعمر بـن عبـد العزيـز، وروى عـن: حكى عن َ أيب هريـرة : ُ
 .ِّوعائشة أم املؤمنني

ْرجاء بن حيوة،: وعنه ُّ وصالح بن مهران القريش، والد حممـد بـن صـالح بـن َ َ ُ ْ ِ
َّالنطاح  ].أ-١٢٦[َّ
َّ بـن مـرة بـن وهـب بـن جـابر بـن عتـاب بـن مالـك بـن كعـب )٢(يعىل) ق س ت قد بخ( .١٦٣١ َ ْ َ َّ ُ

ْبـــن عمـــرو بـــن ســـعد بـــن عـــوف ـــف،َ ُّ أبـــو املـــرازم الثقفـــي، ويقـــال، وهـــو ثقي ََّ ُ :
ُّالعامري، وهو يعىل بن سيابه وهي أمه، قا ُ : له ابن معني، وقال أبـو حـاتمُّ

 .مها اثنان
ُصـحايب شــهد احلديبيــة وخيــرب والفــتح وحنينــا والطــائف عــداده يف الكــوفيني  َ ِ ً

 .وقيل يف أهل البرصة وله هبا دار
روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أحاديـث وعـن أبيـه وهـو وهـم فـيام قيـل، 

 .وعيل بن أيب طالب
شد بن سعد، وسعيد بن راشد، وعبـد اهللا بـن ابناه عبد اهللا وعثامن، ورا: وعنه

 .حفص بن أيب عقيل، وآخرون

                                                        
 ).٣٢/٣٩٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٣٩٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٣٢ 
ُّ بن مرة، أبو مرة الكويف)١(يعىل) بخ( .١٦٣٢ ُ َّ ُ َّ ُ. 

ِ وعنه عبيد بن أيب أمية والد الطنافيس.سمعت أبا هريرة يف لعب النرد َّ َ ُ َ ُ. 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ُّ بن مسلم بن هرمز املكـي)٢(يعىل) س ت د م بخ( .١٦٣٣ َإنـه أخـو سـليم : ، يقـالُُ
 .وعبد اهللا
ْ، وســعيد بـن جبــري، وطلـق بــن )صـد س(َّأيب الـشعثاء جــابر بـن زيــد: روى عـن َ َ ُ

ِحبيب، وعكرمة، وجماهد َ. 
َ، وشــعبة، وعبــد الــرمحن بــن حرملــة، وابــن )مــد س(ســفيان بــن حــسني: وعنــه ْ َ

َجريج  .-وهو أكرب منه-ُ، وحممد بن املنكدر )خ م د ت س (ُ
 .ثقة: وأبو زرعةقال ابن معني 

 .ُمستقيم احلديث: ُوقال يعقوب بن سفيان
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .ٌّ، حجازي)٤( بن مملك)٣(يعىل) س ت د بخ( .١٦٣٤
ِّأم الدرداء: عن وعنه عبـد اهللا . )عخ د ت س(، وأم سلمة أم املؤمنني)بخ ت(ُ

ْبن أيب مليكة َ  .)بخ د ت س (ُ
                                                        

 ).٣٢/٣٩٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٤٠٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٢/٤٠١: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. مالك:  يف األصل)٤(



 ٤٣٣ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 .، هو يعىل بن أمية، تقدمُبن منية )١(يعىل •
 . بن أيب حييى، حجازي)٢(يعىل) د( .١٦٣٥

. »للسائل حق وإن جاء عىل فرس« :عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها حديث
ْوعنه مصعب بن حممد بن رشحبيل َ ُ. 

 .جمهول: قال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 . بن حممد بن زيد، مديني)٣(يعيش .١٦٣٦
 .هولجم: قال أبو حاتم

َ بن هشام القرقساين)٤(يعيش .١٦٣٧ َْ َ. 
َّروى عن مالك خربا منكرا، ضعفه ابن عساكر َ ً ًُ. 

َ بــن الوليــد بــن هــشام بــن معاويــة بــن عقبــة بــن أيب معــيط بــن أيب )٥(يعــيش)س ت د( .١٦٣٨ ُ
ِّعمرو بن أمية القريش األموي، املعيطي الدمشقي، ُّ ْ ََ ُُّ َ ُّ ُ  . نزيل قرقيسياُ

                                                        
 ).٣٢/٤٠٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٤٠٢: (»لكاملهتذيب ا«) ٢(
 ).٩/٣٠٩: (»اجلرح والتعديل«) ٣(
 ).٨/٥٤٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٥٨: (»ميزان االعتدال«) ٤(
 ).٣٢/٤٠٤: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ٤٣٤ 
، )س(عـــن أيب معــــدان: ، وقيـــل)س (نأبيـــه، وخالـــد بــــن معـــدا: عـــنروى 
عـن معـدان، وهـو الـصواب، ومعاويـة بـن أيب : ، وقيـل)س(ابـن معـدان: وقيـل

َّسفيان، وعن موىل الزبري بن العوام َ ُّ. 
َّ، وعكرمة بن عامر، وحييى بن )د ت س (ُّإسامعيل بن رافع، واألوزاعي: وعنه
 .)ت س(أيب كثري

َّقال العجيل والنسائي ُّ ْ  .ثقة: ِ
 .»الثقات«ابن حبان يف وذكره 

ِّقتلته املسودة عىل عهد عيل بن عبد اهللا َ ُ. 
 .)١(يعيش .١٦٣٩

َّروى عنه احلارث بن مرة ُ. 
 .جمهول: قال عيل بن املديني

َيغنم .١٦٤٠ ْ ّ بن سامل بن قنرب، موىل عيل بن أيب طالب، البرصي)٢(َ َْ. 
 .روى عن أنس بن مالك أحاديث باطلة

 .هو جمهول، ضعيف احلديث: قال أبو حاتم
 .َّحدث عن أنس بكذب: قال ابن يونس

قـدم علينـا يغـنم بـن : ثنـا يـونس بـن عبـد األعـىل قـال: قال أبو جعفـر الطحـاوي
                                                        

 ).٨/٥٤٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٥٩: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٨/٥٤٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٥٩: (»ميزان االعتدال«) ٢(



 ٤٣٥ 
 .تزوجت امرأة من اجلن، فلم أرجع إليه: سامل مرص فجئته فسمعته يقول

 .كان يضع احلديث عىل أنس بن مالك: وقال ابن حبان
ً أورد لـه طرفـا صـاحلا ثـم روى عن أنـس أحاديـث منـاكري، ثـم: وقال ابن عدي ً

 ].ب-١٢٦[َّوعامة أحاديثه غري حمفوظة: قال
 . بن حذيفة، أبو حذيفة)١(يامن .١٦٤١

ُّ ضعفه الدارقطني.عن عمرة َّ َ. 
ُّ بن رئاب اخلراساين)٢(يامن .١٦٤٢ َ ُ. 

ًضعفه الدارقطني أيضا، وقال ُّ َّ  .هو من اخلوارج: َّ
ِّ بن سعيد املصييص)٣(يامن .١٦٤٣ ِ. 

 .عن وكيع
 .يَّضعفه الدارقطن

ُّ بن عدي احلرضمي، أبو عدي احلميص)٤(يامن) ق( .١٦٤٤ َِ ِ ِ ُِّ ْ َ َ. 
ُّالثوري، والضحاك، وحممد بن الوليد الزبيدي، وعدة: روى عن ُّ. 

                                                        
  نفـــسهَهـــوألنـــه » اللـــسان«ورده احلـــافظ ابـــن حجـــر يفومل يـــ) ٧/٢٨٩: (»ن االعتـــدالميـــزا«) ١(

 .يامن بن املغرية اآليت، كام نبه عليه الذهبي نفسه يف ترمجته
 ).٨/٥٤٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٦٠: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٨/٥٤٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٦٠: (»ميزان االعتدال«) ٣(
 ).٣٢/٤٠٥: (»املهتذيب الك«) ٤(



 ٤٣٦ 
ُّإبـراهيم بـن موســى الـرازي، وعمـرو بـن عــثامن احلمـيص، وحييـى بــن : وعنـه ْ َِّ ُّ

 .، وآخرون-وهو أكرب منه-محزة 
َيف حديثه نظر: قال البخاري َ. 

 .ٌشيخ صدوق: حاتموقال أبو 
 .)١(َّوضعفه أمحد بن حنبل والدارقطني

ُّ بــــن املغــــرية العنــــزي، ويقــــال)٢(يــــامن) ت( .١٦٤٥ ُّالعبــــدي: ََ ْ ُّالتيمــــي، أبــــو حذيفــــة :  ويقــــال،َ ْ َّ
ُّالبرصي َْ. 

ٍعطاء، وعكرمة، والقاسم، وعدة: عن َِّ. 
ســعيد بــن ســليامن، وعبــد الــصمد، ومــسلم بــن إبــراهيم، : وعنــه مجاعــة مــنهم

 .ن هارون، ويونس بن حممد املؤدبويزيد ب
 .ليس حديثه بيشء: قال ابن معني

ُّوقال اجلوزجاين ْ ُال حيمد الناس حديثه: ُ َ ْ َ. 
منكـر : ضعيف احلديث، زاد أبـو حـاتم والبخـاري: وقال أبو حاتم وأبو زرعة

 .احلديث
 .ضعيف: َّوقال النسائي والدارقطني

َّوقال مرة  . ليس بثقة: َ
                                                        

 ).دار الكتب.  ط٧/٢٨٩: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٣٢/٤٠٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٣٧ 
 .ً أرى به بأساال: )١(وقال ابن عدي
 .َّيروي املناكري التي ال أصول هلا، فاستحق الرتك: )٢(وقال ابن حبان

 . بن نرص، أبو نرص)٣(يامن .١٦٤٦
 . وعنه حممد بن مرزوق موىل بني هاشم.عن عبد اهللا بن أيب سعيد

 .جمهول: قال أبو حاتم
 . بن هارون)٤(يامن .١٦٤٧

َّ ضعفه ابن معني.شيخ ملعتمر بن سليامن َ. 
 .»يزانامل«حكاه يف 

 . بن يزيد)٥(يامن .١٦٤٨
ْعن حممد بن محري بخرب طويل ِ. 

 .ًأظنه موضوعا: »امليزان«قال يف 

                                                        
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل) ٧/١٨٠: (»الكامل«) ١(
هتـــــذيب «والنقـــــل عنـــــه مـــــن زيـــــادات احلـــــافظ ابـــــن كثـــــري عـــــىل) ٣/١٤٣: (»املجـــــروحني«) ٢(

 .»الكامل
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٤٦١: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٣١١: (»رح والتعـــــــديلاجلـــــــ«) ٣(

)٨/٥٤٧.( 
 ).٨/٥٤٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٦١: (»ميزان االعتدال«) ٤(
 ).٨/٥٤٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٦١: (»ميزان االعتدال«) ٥(



 ٤٣٨ 
 

ُّ بن إبراهيم التميمي، أبو شيبة اجلوهري الآلل الواسطي)١(يوسف) ق ت( .١٦٤٩ ْ َُّّ ُّ ْ َ َ ِ َّ. 
 .عن أنس بن مالك
َسلم بن قتيبة، وعقبة بن خالد، وعمر بـن سـل: وعنه مجاعة منهم ُْ يم، وحممـد َ

 .بن احلسن
 .صاحب عجائب: قال البخاري
 .ضعيف احلديث، منكر احلديث، عنده عجائب: وقال أبو حاتم

 .ليس بقوي عندهم: وقال احلاكم أبو أمحد
 .روى عن أنس ما ليس من حديثه، ال حتل الرواية عنه: )٢(قال ابن حبان

ُّ بن أسباط الشيباين الزاهد)٣(يوسف .١٦٥٠ َّ. 
ُ فلم يكتبها شيخنا ، ومل يرو له أحد من أصحاب الكتب»الكامل«ترمجه يف 

 . وقد روى عن الثوري وغريه،»هتذيبه«يف 
ــــه ــــن حممــــد : وعن ــــد الــــرمحن ب ــــن واضــــح، وعب ــــو األحــــوص، واملــــسيب ب ْأب
 .املحاريب

                                                        
 ).٣٢/٤١٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
هتـــــذيب « زيـــــادات احلـــــافظ ابـــــن كثـــــري عـــــىلوالنقـــــل عنـــــه مـــــن) ٣/١٣٤: (»املجـــــروحني«) ٢(

 .»الكامل
 ).٨/٥٤٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٦٢: (»ميزان االعتدال«) ٣(



 ٤٣٩ 
ُّقال عثامن الدارمي  .ثقة:  عن ابن معنيَّ
َكـان رجـال عابـدا، د: وقال أبو حاتم ً ه فـيغلط  كتبـه، وكـان حيـدث مـن حفظـَنَفـً

ُكثريا، وهو رجل صالح ال حي  .تج بحديثهً
َا دفـن كتبـه كـان حيمـل هو عندي من أهل الصدق، إال أنـه ملـ: وقال ابن عدي َ

 . فيغلط ويشتبه عليه وال يتعمد الكذبعىل حفظه
ْوثــم آخــران اســم كــل مــنهام يوســف بــن أســباط ال يقــدح : )١(قــال ابــن اجلــوزي َُ َّ

 .فيهام
ُّن أيب إسحاق السبيعي بن إسحاق ب)٢(يوسف) ع( .١٦٥١  .ُ، وقد ينسب إىل جدهَِّ

ِّأبيه، وجده: روى عن ِّ، وعامر الشعبي، وعبد اهللا بـن حممـد بـن )س ت د م خ(َ َّ
ِّعقيل، وعامر الدهني، وحممد بن املنكدر َُّّ َ َ. 

ِّ، وأبنــاء عمــه)خ م د ت س (ابنــه إبــراهيم: وعنــه ] أ-١٢٧[يــونس وإرسائيــل : َ
 . وآخرونوعيسى، وسفيان بن عيينة،

 .مل يكن يف ولد أيب إسحاق أحفظ منه: قال ابن عيينة
 .ُيكتب حديثه: وقال أبو حاتم

كـان أحفـظ ولـد أيب إسـحاق، مـستقيم :  وقـال،»الثقـات«وذكره ابـن حبـان يف 
َّاحلديث عىل قلته، وتويف سنة   .هـ١٥٧ِ

ْقال العقييل َخيالف يف حديثه، ولعله أتى من منصور بن وردان الع: )١(َُ ِ  .َّطارُ
                                                        

 ).٣/٢١٩: (»الضعفاء واملرتوكني«) ١(
 ).٣٢/٤١١: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٤٠ 
ُّ بن إسحاق احللبي)٢(يوسف .١٦٥٢ َ. 

َّروى عـــن حممـــد بـــن محـــاد الطهـــراين عـــن ابـــن : أنـــا معمـــر: ثنـــا عبـــد الـــرزاق: َّ
ِمـن مل يرعـو «:طاووس، عن أبيه، عن جابر، قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم َ ْ َ
ْعنـــد الـــشيب، ومل يـــستح مـــن العيـــب، ومل خيـــش اهللا يف الغيـــب ََ ِ َ ، فلـــيس هللا فيـــه )٣(ْ

َ رواه حممد بن مجيع الغساين.»حاجة ُ. 
اآلفــة مــن يوســـف فــإن البـــاقني : »ميزانـــه«ُقــال شــيخنا أبـــو عبــد اهللا الــذهبي يف 

 .ثقات
ُّ بن بحر الشامي الساحيل الطرابليس)٤(يوسف .١٦٥٣ ُّ ُّ َّ ْ ْ، قايض محصَ ِ. 

 .عن يزيد بن هارون وطبقته
 .ليس بالقوي يف احلديث، يروي عن الثقات مناكري: قال ابن عدي

 .ُليس باملتني عندهم، له أشياء ال يتابع عليها: ال احلاكم أبو أمحدوق
 .ضعيف: ُّقال الدارقطني

َّوقال مرة  .ليس بالقوي: َ
ُّ بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري)٥(يوسف) ق يس ت د بخ( .١٦٥٤ ُْ َ ْ. 

                                                                                                                              
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل) ٤/٤٥١: (»الضعفاء«) ١(
 ).٨/٥٤٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٦٢: (»عتدالميزان اال«) ٢(
 .بالغيب:  يف املصدر)٣(
 ).٨/٥٤٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٦٢: (»ميزان االعتدال«) ٤(
 ).٣٢/٤١٣: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ٤٤١ 
: كـــــان إذا خـــــرج مـــــن اخلـــــالء قـــــال«: عـــــن عائـــــشة) ق يس ت د بـــــخ(عـــــن أبيـــــه 
 .»غفرانك
 .، وسعيد بن مرسوق)ق يس ت د بخ(إرسائيل: وعنه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ُّ بن هبلول التميمي، أبو يعقوب األنباري)١(يوسف) خ( .١٦٥٥ ْ ُِ َّ  .، نزيل الكوفة)٢(ُ

، وابــــن )خ(ابــــن عيينــــة، ورشيــــك، وعبــــد اهللا بــــن إدريــــس: ، روى عــــن)٣(شــــيخ
َّاملبارك، وعدة ِ. 

بــن أيب خيثمــة، وإســامعيل ُّإبــراهيم احلــريب، وأبــو بكــر : وعنــه مجاعــة مــنهم
َّســمويه، واحلــارث بــن أيب أســامة، وحنبــل، وعبــد بــن محيــد، وهــارون احلــامل،  َ ُ

ْويعقوب بن شيبة، وأبو زرعة الدمشقي، والرازي َ. 
 .هـ٢١٨مات سنة : قال البخاري وغري واحد

 :ومن األوهام
ــت بــن قــيس بــن شــامس)٤(يوســف) د( • َّ بــن ثاب ، يف ترمجــة حممــد بــن يوســف بــن َ

َّت بن قيس بن شامسثاب َ. 

                                                        
 ).٣٢/٤١٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .وما أثبتناه من املصدر. األبناوي:  يف األصل)٢(
 .»هتذيب الكامل«افظ ابن كثري عىلشيخ، من زيادات احل:  قوله)٣(
 ).٣٢/٤١٦: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٤٤٢ 
ُّ بن جعفر اخلوارزمي)١(يوسف .١٦٥٦ َ ُ. 

َّقال أبو سعيد النقاش  .كان يضع احلديث: َ
 .واهتمه ابن اجلوزي بوضع حديث يف فضل أيب بكر

ُ، عــداده يف يوســف بــن أيب احلكــم: ُ بــن احلكــم بــن أيب ســفيان، ويقــال)٢(يوســف .١٦٥٧ َ ِ
 .َّأهل الطائف

 . وسعيد بن املسيبحفص بن عمر بن عبد الرمحن بن عوف،: عن
ْابن جريج، وكثري بن شظري: وعنه ِ َ ُ. 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بن احلكم بن أيب عقيل الثقفي)٣(يوسف)ت( .١٦٥٨ َّ ، والد احلجاج بن يوسف، وقد َ

َينسب إىل جده ُ ُْ. 
 .عن سعد نفسه: حممد بن سعد بن أيب وقاص، وقيل: روى عن
 .يانكعب بن علقمة، وحممد بن أيب سف: وعنه

ًثقــة، وإنــام روى حــديثا واحــدا عـن حممــد بــن ســعد عــن أبيــه: وقـال العجــيل ً :
 .»من أراد هوان قريش أهانه اهللا«

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
                                                        

 ).٨/٥٥٠: (»لسان امليزان«و)  ٤/٤٦٣: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٣٢/٤١٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٢/٤١٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٤٣ 
ُّ بن محاد املعني، أبو يعقوب البرصي)١(يوسف) ق س ت م( .١٦٥٩ َ ْ َّْ ُّ َ َ. 

ـــائي، وعبـــد الـــوارث، و:  روى عـــن)٢(شـــيخ ِّمحـــاد بـــن زيـــد، وزيـــاد البكَّ حييـــى َ
َّالقطان َ. 

ُّأبــو بكــر بــن أيب عاصــم، واملعمــري، وزكريــا الــساجي، : وعنــه مجاعــة مــنهم َّ َُّ ْ َ
 .ويعقوب بن سفيان
 .ثقة: َّقال النسائي

 ].ب-١٢٧[»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ٢٤٥مات سنة : قال ابن أيب عاصم

ُّ بن محاد أبو يعقوب اإلسرتاباذي)٣(يوسف .١٦٦٠ ْ. 
 .وكيع، ويزيد بن هارونسفيان بن عيينة، و: عن
ْحممد بن جعفر بن طرخان، وآخرون: وعنه َ. 

مات بعد : ، وقال»تاريخ االسرتاباذيني«ُّذكره احلافظ أبو سعيد اإلدرييس يف 
َاألربعني ومائتني، وكان حسن الرواية ال بأس به َ. 

 .ًذكر متييزا
ٌّ بن حوشب، كويف)٤(يوسف .١٦٦١ ْ َ. 

                                                        
 ).٣٢/٤١٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .»ذيب الكاملهت«شيخ من زيادات احلافظ ابن كثري عىل:  قوله)٢(
 ).٣٢/٤٢٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٨/٥٥٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٦٣: (»ميزان االعتدال«) ٤(



 ٤٤٤ 
ًأورد لـــه ابـــن عـــدي حـــديثا واحـــدا يف ذكـــ ولـــه أحاديـــث : ر املهـــدي، ثـــم قـــالً

 .وليست بالكثرية، وأحاديثه حمتملة
ُّ بــن خالــد بــن عمــري الــسمتي، أبــو خالــد البــرصي)١(يوســف) ق( .١٦٦٢ َ ُْ ُّ ْ َّ ، مــوىل صــخر بــن َ

َّسهل الليثي، وصخر هذا من أوالد الصحابة ِّْ ََّ. 
أبيــه، وإســامعيل بــن أيب خالــد، وخالــد احلــذاء، وزيــاد بــن ســعد، : روى عــن
ّ، وعاصم األحول، وأيب جعفر اخلطمي، ومجاعةواألعمش ْ َ. 

ــــه مجاعــــة مــــنهم ــــن عمــــر : وعن ــــد اهللا ب ــــن خيــــاط، وعبي ــــد، وخليفــــة ب ابنــــه خال
ُّالقواريري، ونرص بن عيل اجلهضمي َ ْْ َُّ. 

 .ضعيف: قال ابن معني
َّوقال مرة ٌكذاب، خبيث عدو اهللا، رجل سوء، رأيته بالبرصة ماال أحيص، ال : َ َّ
ِّيـحدث عنه أ َ  .حد فيه خريُ
َّوقال مرة  .َّكذاب زنديق، ال يكتب عنه: َ

َّزنديق، حتى محـل إيل كتـاب وضـعه : أنكرت قول ابن معني: وقال أبو حاتم ِ ُ
ِيف التجهم ينكر فيه امليزان والقيامة فعلمت أن ابـن معـني كـان ال يـتكلم إال عـن  ُ ُّ َ َ

ُبصرية وفهم، وهو ذاهب احلديث ْ َ. 
 .يكذب: وقال الفالس

 .كان أحد الفقهاء ومل يكن يف احلديث بذاك: يعقوب بن شيبةوقال 
كـان لـه بـرص بـالرأي والفتـوى والـرشوط، وكـان النـاس : وقال حممد بن سـعد

                                                        
 ).٣٢/٤٢١: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٤٥ 
ِيتقون حديثه لرأيه، قيل له السمتي للحيته وهيئته وسمته ْ َ ْ َّ. 

 .سكتوا عنه: وقال البخاري
 .َّكذاب، وكان طويل الصالة: قال أبو داود
 .ليس بثقة وال مأمون: ئيَّوقال النسا

كان يضع األحاديث عـىل الـشيوخ ويقـرأ علـيهم ثـم يروهيـا : )١(وقال ابن حبان
 .عنهم

ولـه غـري مـا ذكـرت ورواياتـه فيهـا نظـر، :  أحاديث ثم قـال)٢(وأورد له ابن عدي
 .وقد أمجع عىل كذبه أهل بلده

 .هـ١٨٩مات سنة : قال حممد بن املثنى
ُّ بن اخلطاب املدين)٣(يوسف .١٦٦٣ َ َ. 

 .عن عبادة بن الصامت عن جابر
 .وعنه شبابة
 . يوسف بن احلطاب:جمهول، وإنام ذكره يف حرف احلاء: قال أبو حاتم

                                                        
هتـــــذيب «والنقـــــل عنـــــه مـــــن زيـــــادات احلـــــافظ ابـــــن كثـــــري عـــــىل) ٣/١٣١: (»املجـــــروحني«) ١(

 .»الكامل
 .»هتذيب الكامل«افظ ابن كثري عىلوالنقل عنه من زيادات احل )٧/١٦١: (»الكامل«) ٢(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٤٦٤: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٢٢١: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٣(

)٨/٥٥٣.( 



 ٤٤٦ 
َّ بن أيب ذرة)١(يوسف .١٦٦٤ َ. 

ِمـن بلـغ أربعـني سـنة رصف «: ًعن جعفر بن عمـرو بـن أميـة، عـن أنـس مرفوعـا ُ
 .احلديث بطوله» عنه اجلنون واجلذام

 .نهرواه أمحد عن أنس بن عياض ع
 .يوسف بن أيب ذرة ال يشء: قال ابن معني
 )٢(يــروي املنــاكري التـــي ال أصــل هلــا، ال جيـــوز االحتجــاج بـــه: قــال ابــن حبـــان

 .بحال
ـــزبري القـــريش األســـدي املكـــي)٣(يوســـف) س( .١٦٦٥ ُّ بـــن ال َُّ ُّ ُ : ، وقيـــل)٤(، مـــوىل الـــزبريُّ

أ ُّمــوىل عبــد اهللا بــن الــزبري، وكــان رضــيع عبــد امللــك بــن مــروان، وكــان يقــر
 .الكتب
ُّالزبري، وابنه عبد اهللا، وعبد امللك بن مروان، ويزيد بن معاوية بن : روى عن
 .أيب سفيان
ُّبكر املزين، وجماهد: وعنه َ ُ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٨/٥٥٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٦٤: (»ميزان االعتدال«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عنه:  يف األصل)٢(
 ).٣٢/٤٢٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 .الزبري] آل[موىل : در يف املص)٤(



 ٤٤٧ 
ٌّ بن الزبري، كويف)١(يوسف .١٦٦٦ ُ ُّ. 

ــــواويس ــــني الن ــــدفن ب ــــه أوىص أن ي ــــه عــــن مــــرسوق أن َّعــــن أبي إهنــــم : ، وقــــال)٢(ُ
ُيدعون آهلتهم وأخرج أدعوا إهلي، رواه الكديمي عن بكر ] أ-١٢٨[خيرجون 

 .)٣(بن األسود عنه
ُّ بن زياد بن عبد اهللا النهدي، أبو عبد اهللا البرصي)٤(يوسف .١٦٦٧ َ ُّْ َّ  .، كان ببغدادِ

 .إسامعيل بن أيب خالد، واإلفريقي: روى عن
 .منكر احلديث: قال أبو حاتم والبخاري

 .ألباطيلهو مشهور با: وقال الدارقطني
 .ليس بمعروف: ُوقال ابن عدي

ُّ بـــن ســـعد اجلمحـــي، أبـــو يعقوب،ويقـــال)٥(يوســـف) س ت( .١٦٦٨ َِ ، ُّأبـــو ســـعد البـــرصي: ُ
ْمـوىل عـثامن بـن مظعــون، وقيـل مــوىل : ُمـوىل قدامـة بــن مظعـون، وقيـل: َ

: يوســف بـن مــازن، قـال غــريه: يقـال: حممـد بـن حاطــب، وقـال الرتمــذي
 .ومها اثنان

ِاطـــب، واحلـــسن بـــن عـــيل، وحممـــد بـــن حاطـــب، احلـــارث بـــن ح: روى عـــن

                                                        
 ).٣٢/٤٢٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).١٦/٥٨٦: (»تاج العروس«.مقابر النصارى:  الناووس)٢(
 .ً وقد ذكر يف التهذيب متييزا)٣(
 ).٨/٥٥٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٦٥: (»ميزان االعتدال«) ٤(
 ).٣٢/٤٢٦: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ٤٤٨ 
 .وغريهم
َّحبيــب بــن الــشهيد، ومحــاد بــن ســلمة، وخالــد احلــذاء، وداود بــن أيب : وعنــه َ َّ

 .هند، والقاسم بن الفضل، ويونس بن عبيد، وآخرون
 .جمهول: قال الرتمذي

ويوســف بــن مــازن الــذي روى عنــه القاســم بــن الفــضل . ثقــة: وقــال ابــن معــني
 .مشهور
ُّ بن سعيد بن مسلم املصييص، أبو يعقوب)١(فيوس) س( .١٦٦٩ ِّ ِ َّ َ  .، نزيل أنطاكيةُ

ْإبراهيم بن مهدي، وحجاج بن حممد، وأيب مسهر، وأيب : ، روى عن)٢(شيخ ُ َّ
ْنعيم، ومجاعة َ ُ. 

ْأبو بكر بن زياد، وحممد بن بركة برداعس، وحممد بن املنـذر شـكر، : وعنه َ
 .وابن صاعد، وأبو عوانة اإلسفرايني

 .ثقة حافظ: َّلنسائيقال ا
ٌكتب إيل ببعض حديثه، وهو صدوق ثقة: وقال ابن أيب حاتم َّ. 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ٢٧١مات سنة 

ُّيوســـف بـــن ســـعيد البـــرصي •  ترمجـــة مفـــردة عـــن »الكـــامل«، ذكـــر لـــه صـــاحب َْ

                                                        
 ).٣٢/٤٣٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل: وله ق)٢(



 ٤٤٩ 
 .يوسف بن سعد، ومها واحد

 .ُ بن سعيد اجلذامي)١(يوسف .١٦٧٠
 .ه حممد بن شعيب بن شابوروعن. عن عبد امللك بن مروان

 .جمهول: قال أبو حاتم
ُّ بن السفر، أبو الفيض الشامي)٢(يوسف .١٦٧١ ََّّ  .، كاتب األوزاعيْ

 .وعنه بقية. روى عنه
 .ليس بيشء: حيمُ قال د

 .ًمنكر احلديث جدا: وقال أبو حاتم
 .ذاهب احلديث: وقال أبو زرعة
 .ليس بثقة: َّوقال النسائي
ُّوقال الدارقطني  .وك يكذبمرت: َّ
َهو يف عداد من يضع احلديث: وقال البيهقي ِ. 
 .ال حيل االحتجاج به بحال: وقال ابن حبان

 . وهذه كلها بواطيل:وأورد له ابن عدي أحاديث كثرية موضوعات، ثم قال
ُّ بن سلامن الباهيل، ويقال)١(يوسف)عس ت( .١٦٧٢ ْ ُّاملازين، أبو عمر البرصي: َ ُ. 

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٤٦٦: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٢٢٣: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٨/٥٥٥.( 
  ).٨/٥٥٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٦٦: (»ميزان االعتدال«) ٢(



 ٤٥٠ 
ل، وســــفيان بــــن عيينــــة، وابــــن مهــــدي، حــــاتم بــــن إســــامعي:  روى عــــن)٢(شــــيخ

َّوالدراوردي، وحييى القطان ِّ َّ. 
َالبـــزار، واملعمــــري، وزكريـــا الــــساجي، وابـــن خزيمــــة، : وعنـــه مجاعـــة مــــنهم َُّ ُّ َّ ُّ

 .شيخ: وموسى بن هارون، وأبو حاتم وقال
 .ٌمشهور، ال بأس به: َّوقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .يب الكندي الكويف بن صه)٣(يوسف) س ت د( .١٦٧٣

 .ريدةُعبي، وعبد اهللا بن بَّي، والشِّمَزيد الع: روى عن
مــري، وأبــو نعــيم، ُريــر بــن عبــد احلميــد، وعبــد اهللا بــن نَج: وعنــه مجاعــة مــنهم
 .ان، وأبو معاويةَّومعتمر، وحييى القط

 .ثقة: قال ابن معني وأبو داود
 .ال بأس به: وقال أبو حاتم
 .بأسليس به : َّوقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .، موىل آلل معاوية بن طهامن)١(يوسف .١٦٧٤

                                                                                                                              
 ).٣٢/٤٣٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .»هتذيب الكامل«ابن كثري عىلشيخ، من زيادات احلافظ :  قوله)٢(
 ).٣٢/٤٣٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٥١ 
 .روى عن أيب أمامة بن سهل يف فضل مسجد قباء

ِوعنه موسى بن عبيدة وغريه َ ُ. 
 .ُال يتابع عليه:  وقال»الضعفاء«ذكره البخاري يف 

 .وذكره أبو حاتم ومل جيرحه وال وثقه
 ].ب-١٢٨[يس بمعروفليس له كثري حديث، ول: وقال ابن عدي

ُّ بــن عبــد اهللا بــن احلــارث األنــصاري، أبــو الوليــد البــرصي)٢(يوســف) ق س ت م( .١٦٧٥ َ ُّْ ،
ْموىل األنصار، ابن أخت حممد بن سريين َ. 

ــــن قــــيس، وأنــــس بــــن مالــــك: روى عــــن ، وأيب )ق س ت م(أبيــــه، واألحنــــف ب
 .، وخاله حممد بن سريين)يس م(العالية
َمحاد بن سلمة، وخالد احل: وعنه َّذاء، وعاصم األحـول، وهـشام بـن حـسان، ََ َّ

ٌوعدة َّ ِ. 
 .ثقة: قال ابن معني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بــــن عبـــد اهللا بـــن ســــالم بـــن احلـــارث اإلرسائــــييل، أبـــو يعقــــوب )٣(يوســـف) ٤ بـــخ( .١٦٧٦ َ َ

 .ُ، حليف األنصاراملدين

                                                                                                                              
 ).٨/٥٦٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٦٧: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٣٢/٤٣٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٢/٤٣٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٥٢ 
 .م يف حجـره ومـسح رأسـه، وسـامه يوسـفأجلسه النبي صـىل اهللا عليـه وسـل

 .بل له رؤية: له صحبة، وأنكر ذلك أبو حاتم وقال:  البخاريقال
روى عـــن النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم، وعـــن أبيـــه، وعـــثامن، وعــــيل، وأيب 

 .ِّ بنت ثعلبة، وأم معقل)١(الدرداء، وخولة
ابنه حممد، وعمر بن عبـد العزيـز، وحممـد بـن املنكـدر، : وعنه مجاعة منهم

 .ُّوحييى بن سعيد األنصاري
 .تويف يف خالفة عمر بن عبد العزيز: ليفةقال خ
ِ بن عبد اهللا بن نجيد بن عمران بن حصني)٢(يوسف)بخ( .١٦٧٧ َ  .، يف ترمجة أبيهُ
 .َ بن عبد اهللا، أبو شبيب)٣(يوسف .١٦٧٨

 .عن احلسن البرصي
 .ال يشء: قال ابن معني

ْ بن عبد الرمحن)٤(يوسف .١٦٧٩ َ. 
َروى عنه عيسى الربكي حديثني موضوعني ِ. 

ُّبــن عبــدة بــن ثابــت األزدي العتكــي املهلبــي، أبــو عبــدة البــرصي  )٥(يوســف) ت بــخ( .١٦٨٠ َ ُّ ْ َْ ُّ َُّّ َ ُ ْ َ
                                                        

 .خطأ، والتصحيح من املصدر. حرملة:  يف األصل)١(
 ).٣٢/٤٣٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٨/٥٦٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٦٨: (»يزان االعتدالم«) ٣(
 ).٨/٥٦١: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٦٨: (»ميزان االعتدال«) ٤(
 ).٣٢/٤٣٧: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ٤٥٣ 
هـــو خـــتن محيـــد : َّ، مـــوىل يزيـــد بـــن املهلـــب، وقـــال ابـــن حبـــانابَّصَالقـــ

 .الطويل
ـــت، واحلـــسن، ومحـــاد بـــن ســـلمة : روى عنـــه، وعـــن ـــه-َّثاب ، -وهـــو مـــن أقران
 .وحممد بن سريين

 .ِّونس بن حممد املؤدبُّاألصمعي، وموسى بن إسامعيل، وي: وعنه
 .ثقة: قال ابن معني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َ بــن عــدي بــن زريــق بــن إســامعيل، ويقــال)١(يوســف) س خ( .١٦٨١ ُ ِ يوســف بــن عــدي بــن : َ

ُّالصلت بن بسطام التيمـي، أبـو يعقـوب الكـويف ِ ْ، مـوىل تـيم اهللا، أخـو زكريـا بـن َّ َ
 .عدي، سكن مرص

وعبــد اهللا بــن إدريــس، وابــن املبــارك، رشــدين بــن ســعد، : ، روى عــن)٢(شــيخ
ٍوابن وهب، والدراوردي، وأيب بكر بن عياش، ومجاعة َّ ِّ ََّ ْ. 

َّابنـــه حممـــد، وأبـــو زرعـــة الـــرازي، وعمـــر بـــن اخلطـــاب : وعنـــه مجاعـــة مـــنهم ُ َّ ُ
ُّالسجستاين، وعمر بن عبد العزيز بن عمران بن مقالص، وأبـو حـاتم، ويعقـوب 

 .بن سفيان
 .ثقة: قال أبو زرعة

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
                                                        

 ).٣٢/٤٣٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل:  قوله)٢(



 ٤٥٤ 
ًروى لـه البخـاري حـديثا، . هــ بمـرص٢٣٢ )١(]سـنة[تـويف : قال هو وابن يونس

 .َّوالنسائي آخر
ْ بــن عطيـة بــن بـاب الـصفار األنــصاري، الـسعدي مــوالهم، أبـو ســهل )٢(يوسـف) فـق( .١٦٨٢ َ َّ َُّّ ُّ َّ َّ ِ

ُّالبرصي اجلفري  .، رأى حممد بن سريينَْ
 .أيب عروبة، والثوري، وقتادة، ومجاعةثابت، وسعيد بن : وروى عن

َإســحاق بــن راهويــه، وســعيد بــن ســليامن، وعبــد اهللا بــن : وعنــه مجاعــة مــنهم ُ
 .َّهارون أمري املؤمنني املأمون، والفالس، وقتيبة

 .ليس بيشء: قال ابن معني وأبو داود
 .كثري الوهم واخلطأ، وما علمته يكذب: َّوقال الفالس

ُّوقال اجلوزجاين ْ  .ُ حيمد حديثهال: ُ
ُّوقال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني  .ضعيف احلديث: َّ

 .منكر احلديث: وقال البخاري
ُّوقال النسائي والد  ].أ-١٢٩[ وليس بثقة:َّزاد النسائي. مرتوك: ُّواليبَّ
يقلـــــب األخبـــــار، ويلـــــزق املتـــــون املوضـــــوعة باألســـــانيد : وقـــــال ابـــــن حبـــــان
 .حتجاج بهَّالصحيحة، ال جيوز اال

ِقال ابن عدي ُعامة أحاديثه مما ال يتابع عليه: َ َّ. 

                                                        
 .ألصل زيادة من املصدر، سقطت من ا)١(
 ).٣٢/٤٤٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٥٥ 
 .هـ١٨٧إنه مات سنة : قيل
 :وهلم
َّالقسميل، أبو املنذر الكويف الوراق: ُّ بن عطية الباهيل، ويقال)١(يوسف .١٦٨٣ َْ ُّ ُ ُّ. 
ِّخالد بن إلياس، وعمرو بن شمر، والعرزمي، وغريهم: عن ْ َ. 
هو أكـذب مـن : َّالس وقالإسامعيل بن عمرو، وسهل بن عثامن، والف: وعنه

ْالبــرصي يعنــي الــذي قبلــه، قــدم علينــا املربــد فحــدث بأحاديــث منكــرة عــن قــوم  ِ
 .معروفني

ُّوقال أبو حاتم والدارقطني  .ضعيف: َّ
 .ليس بثقة: َّوقال النسائي
 .ُوأحاديثه غري حمفوظة: وقال ابن عدي

 )٣(رسوخرخـ: ، ويقالَ بن عمرو بن يزيد بن يوسف بن جرجس)٢(يوسف) س د( .١٦٨٤
 .ُّالفاريس، أبو يزيد املرصي

َّابــن هليعــة، وابــن وهــب، وعبــد الــرمحن بــن أيب الزنــاد، والليــث، : روى عــن ِّ ْ َ َ
 .ِّومالك، والشافعي

وهـو مـن - سـعيد، وأمحـد بـن نباتـة، واحلـارث بـن مـسكني )٤(]أبـو[ابنـه : وعنه
                                                        

 ).٣٢/٤٤٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٤٤٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .بن جرجس بن خرخرسو:  يف املصدر)٣(
 .يزيد:  زيادة من املصدر، واسم أيب سعيد)٤(



 ٤٥٦ 
 .، ويونس بن عبد األعىل-أقرانه

ًكان رجال صاحلا، تو: قال ابن يونس يف يوم السبت لـثالث عـرشة ليلـة خلـت ً
سنة أربع ومائتني، عن نحـو مخـسني : ُ ومائتني، وقال غريه)١(من صفر سنة مخس

 .سنة
 .ُّ بن عيسى بن دينار الزهري، أبو يعقوب املروزي)٢(يوسف)س ت م خ( .١٦٨٥

حفص بن غياث، وسفيان بن عيينة، وعبد اهللا بن إدريس، : ، روى عن)٣(شيخ
ْوعبد اهللا بن نمري َ ٍ، وعدةُ َِّ. 

ُّاحلسن بن سفيان، وعمر البجـريي، وأبـو سـعد حييـى بـن : وعنه مجاعة منهم ُ
ُّمنصور اهلروي َ َ. 
 .ثقة: َّقال النسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َّوقال هو والبخاري والنسائي  .هـ٢٤٩مات سنة : ُّ

ُّ بن الغرق بن ـلامزة الباهيل)٤(يوسف .١٦٨٦ َ ُ ِ  .، قايض األهوازَ
 . الدستوائي، وخليفةهشام: عن

رأيتـه ومل أكتـب : ليس بـالقوي، سـمعت أمحـد بـن حنبـل يقـول: قال أبو حاتم
                                                        

 .خطأ، والتصحيح من املصدر. مخسني:  يف األصل)١(
 ).٣٢/٤٤٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل:  قوله)٣(
 ).٨/٥٦٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٧١: (»ميزان االعتدال«) ٤(



 ٤٥٧ 
 .ًعنه شيئا

 .منكر احلديث: وقال أبو عيل احلافظ
 .َّكذاب: وقال األزدي

ومـا يرويــه حمتمـل ألنــه يـروي عــن : وقـال ابـن عــدي بعـد مــا أورد لـه أحاديــث
ِّضعفاء مثل عثامن الربي وأيب شيبة إبراه  .يمُ

ْيوسف بن الفيض .١٦٨٧ َ. 
 .وعنه عبد اهللا بن عمران العابدي. عن األوزاعي
 .ضعيف، هو شبه املرتوك: قال أبو حاتم

ْ بينه وبني يوسف بن السفر أيب الفيض كاتـب األوزاعـي، )١(َّكذا فرق أبو حاتم َ َّ
 .كان عبد اهللا بن عمران العابدي يدلسه كذلك:  أن الدارقطني قال)٢(وقد تقدم
ْ بن قـزغيل الـواعظ)٣(يوسف .١٦٨٨ ُ َّ، املـؤرخ، شـمس الـدين، أبـو املظفـر سـبط ابـن ِ ِّ

 .اجلوزي
َّروى عن جده ألمه الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي وطائفة، وألف كتاب  ِّ مرآة «ُ

أتى فيه بمناكري احلكايـات، : ُ قال شيخنا أبو عبد اهللا الذهبي. يف التاريخ»الزمان
ازف، ثم إنه يرتفض، وله مؤلف يف ذلك وما أظنه بثقة فيام ينقله بل حييف وجي

 .هـ بدمشق٦٥٤نسأل اهللا العافية، مات سنة 

                                                        
 ).٩/٢٢٨: (»اجلرح والتعديل«) ١(
 ).٩٧-٣١/٩٦: (»هتذيب الكامل« أي يف)٢(
 ).٨/٥٦٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٧١: (»ميزان االعتدال«) ٣(



 ٤٥٨ 
 . بن أيب كثري)١(يوسف .١٦٨٩

ْعن نوح بن ذكوان بحديثني تقدما  .وعنه بقية بن الوليد]. ب-١٢٩[َ
 .، يف ترمجة يوسف بن سعد بن مازن)٢(يوسف •

ُّ بــن ماهــك بــن هبــزاذ الفــاريس املكــي)٣(يوســف) ع( .١٦٩٠ ْ ُِّ َ ُّ ــَ مل :  وقيــل،ريشُ، مــوىل ق
ِإنـه يوسـف بـن مهـران، والـصحيح ال بـل : يكن له والء ينتمي إليه، وقيـل

 .هو غريه
أبيـــه، وحكـــيم بـــن حـــزام، وابــن عبـــاس، وابـــن عمـــر، وعبـــد اهللا بـــن : روى عــن

 .عمرو، ومعاوية، وأيب هريرة، وعائشة، وطائفة من التابعني
َّأيـوب، ومحيـد الطويـل، وعاصـم األ: وعنه مجاعة مـنهم َ حـول، وابـن جـريج، ُ

ُّ، وأبو عمران اجلوين-وهو من أقرانه-وعطاء بن أيب رباح  ْ َ ْ ِ. 
 .ثقة: َّقال ابن معني وابن خراش والنسائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ١١٤، وقيل ١٣مات سنة عرش، وقيل 

َّ بن مبارك املقرئ البغدادي اخلياط)٤(يوسف .١٦٩١ َ ُّ. 
                                                        

 ).٣٢/٤٥١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٤٥١: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٢/٤٥١: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٨/٥٦٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٧٢: (»ميزان االعتدال«) ٤(



 ٤٥٩ 
ركــه، ألنــه ادعــى أنــه قــرأ بالــسبع عــىل أيب  وت»تارخيــه«َّضــعفه ابــن النجــار يف 

 .، قاله يف امليزان)١(ِطاهر بن سوار فافتضح وخزي
َّ بــن حممــد بـــن ثابــت بــن قــيس بـــن شــامس، ويقــال)٢(يوســف) يس د( .١٦٩٢ حممــد بـــن : َ

ُّيوسف بن ثابت بن قيس بن شامس األنصاري اخلزرجي املدين َُّ َْ َ ُّ َّ َ. 
 .عن أبيه عن جده

 .رة األنصاريعمرو بن موسى بن عام: وعنه
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ْ بن حممد بن صـيفي، ويقـال)٣(يوسف) ق( .١٦٩٣ يوسـف بـن حممـد بـن يزيـد بـن صـيفي : َ
ُّبـن صــهيب بــن سـنان القــريش التيمــي املـدين ُّ ََ ََّ ُّ ْ، مــوىل ابــن جـدعانُ :  ويقــال لــه،ُ

 .الصهبي
ْأبيه، وعمه عبد احلميد بن زياد بن صيفي: روى عن َ ِّ َ. 
َّهيم بن املنذر، وهشام بن عامرإبرا: وعنه َ. 

 .فيه نظر: ُّقال البخاري
 .ال بأس به: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 .أخزي:  كذا، ويف املصدر)١(
 ).٣٢/٤٥٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٢/٤٥٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٦٠ 
ُّ بن حممد بن املنكدر القريش التيمي)١(يوسف) ق( .١٦٩٤ ْ ََّ ُّْ ُ ُ. 

ُّأم سليامن بن داود لسليامن: قالت«: ًعن أبيه عن جابر مرفوعا ال تكثر النوم : ُ
 .»ًكثرة النوم ترتك العبد فقريا يوم القيامةبالليل، فإن 
َسنيد بن داود، وحممد بن إسامعيل بن أيب فديك، وحممد بن عيسى : وعنه ُ َ ُ

ّالطباع، ومعاذ بن معاذ، وآخرون َّ. 
ًصالح، وهو أقل رواية من أخيه املنكدر: قال أبو زرعة ُّ. 
 .ُليس بقوي، يكتب حديثه: وقال أبو حاتم

 .ضعيف: رقطنيوقال أبو داود والدا
 .ليس بثقة: َّوقال النسائي
 .مرتوك احلديث: وقال الدواليب
 .أرجو أنه ال بأس به: وقال ابن عدي
غلـب عليـه الـصالح فغفـل عـن احلفـظ فكـان يـأيت بالـيشء : )٢(وقال ابـن حبـان

ُتومها فبط ً  .ل االحتجاج بهُّ
ُّ بن حممد العصفري، أبو يعقوب اخلراساين)٣(يوسف) خ( .١٦٩٥ َ ُ ُّ ْ  .يل البرصة، نزُُ

                                                        
 ).٣٢/٤٥٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
هتـــــذيب «والنقـــــل عنـــــه مـــــن زيـــــادات احلـــــافظ ابـــــن كثـــــري عـــــىل) ٣/١٣٦(: »املجـــــروحني«) ٢(

 .»الكامل
 ).٣٢/٤٥٨: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٦١ 
ُّالثوري، ومروان الفزاري، وحييى بن سليم الطائفي: عن َِّ َ َّ. 
َّالبخاري، وحرب الكرماين، وسعيد بن عبد اهللا الفراء: وعنه َْ ُّ ِ ُّ. 

 .ثقة: قال أبو داود
ُّ بن مروان النسائي، أبو احلسن الرقي)١(يوسف) س( .١٦٩٦ َّ ْ  . نزيل بغداد،ِّ، املؤذنََّ

ْوعبد اهللا بن املبارك، وفضيل بن عياضُسفيان بن عيينة، : روى عن َ ُ. 
أمحد بن عيل بن سعيد القـايض، وأمحـد بـن حممـد بـن بكـر القـصري، : وعنه

ُّوعباس الدوري، وعبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي َّ. 
 .ثقة: وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، قال

 .كان ثقة: وقال اخلطيب
 .هـ٢٢٨مات 
ُّكم الزرقي األنصاري املدين بن مسعود بن احل)٢(يوسف) س( .١٦٩٧ ُّ ََ َُّ ، أخو إسـامعيل ُّ

 .وعيسى وقيس
ِأبيــه، وعــن جدتــه أم أبيــه وهلــا : روى عــن َّ ّقــال ابــن الــسني]. أ-١٣٠[صــحبةَ ُِّّ :

 .واسمها أسامء، يف النهي عن صوم أيام الترشيق
ُّعبيد اهللا العمري، وحييى بن سعيد األنصاري: وعنه َُ. 

                                                        
 ).٣٢/٤٥٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٤٥٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٦٢ 
 . أنه مل يرو عنه حييى األنصاري)١( وزعم احلاكم»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ُّ بن املنازل التيمي، أبـو يعقـوب الكـويف)٢(يوسف) ق س( .١٦٩٨ ُ ُّ ْ َّ َِ ، وقـال عبـد الغنـي بـن َ
َمنازل بالفتح: سعيد َ. 
ْحفــــص بــــن غيــــاث، وعبــــد اهللا بــــن إدريــــس، وعبــــدة بــــن ســــليامن، : روى عــــن َْ ُ َ ِ

ْوحممد بن فضيل َ ُ. 
ُّبو بكر بن أيب خيثمة، وعباس الدوري، وأبو سعيد ُّإبراهيم احلريب، وأ: وعنه ُّْ َ

ُّاألشج، وحممد بن عبد الرمحن اجلعفي، وأبو حاتم، وآخرون ُْ. 
 .ثقة: قال ابن معني وأبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بن مهران البرصي)٣(يوسف) ت بخ( .١٦٩٩ َْ ْ  .، والصحيح أنه غري يوسف بن ماهكِ

 . بن جعفر بن أيب طالب، وابن عباس، وابن عمرجابر، وعبد اهللا: روى عن
ْعيل بن زيد بن جدعان وقال: وعنه َّكان يشبه حفظه بحفظ عمرو بن دينار: ُ َُ. 

ًال يعرف، وال أعرف أحدا روى عنه سوى عيل بن زيد: قال اإلمام أمحد ُ. 
 .يوسف بن ماهك: ووهم شعبة يف قوله: وكذا قال أبو داود، قال

 .ةثق: وقال أبو زرعة
                                                        

 ).دار الكتب.  ط٧/٣٠٨: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٣٢/٤٦١: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .)٣٢/٤٦٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٦٣ 
 .كان ثقة قليل احلديث: وقال حممد بن سعد

ًيكتب حديثه، ويذاكر به، وال أعلم أحدا روى عنـه غـري عـيل : وقال أبو حاتم َ ُ ُ
 .بن زيد

 .يوسف بن ماهك ويوسف بن مهران أصح: وقال بعضهم
َّ بـــن موســـى بـــن راشـــد بـــن بـــالل القطـــان، أبـــو يعقـــوب  )١(يوســـف) ق عـــس ت د خ( .١٧٠٠ َ

َّالكويف، املعروف بالر ّ، سكن الـري ثـم انتقـل إىل بغـداد فـسكنها حتـى ِّازيُّ َّ
 .مات هبا

ْجرير بن عبد احلميد، وجعفر بن عون، وأيب أسامة،وابن : ، روى عن)٢(شيخ َ
ِّنمري، وابن وهب، وأيب نعيم، وحمارض بن املورع،ومجاعة َُ َ َُ ُْ. 

ُّابنــه أبــو عوانــة، وأبــو بكــر بــن أيب الــدنيا، والبغــوي: وعنــه مجاعــة مــنهم ، وأبــو ُّ
 .حاتم، وأبو زرعة
 .صدوق، أكتب عنه، وكتب عنه ابن معني: قال ابن معني
 .صدوق: وقال أبو حاتم
 .ال بأس به: َّوقال النسائي
َّقد وصفه غري واحد من األئمة بالثقة، واحتج به البخاري يف : وقال اخلطيب ِّ

 .»صحيحه«

                                                        
 ).٣٢/٤٦٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل:  قوله)٢(



 ٤٦٤ 
 .هـ٢٥٣سنة :  قال مات،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بن موسى التسرتي، أبو غسان السكري)١(يوسف .١٧٠١ ُُّّ َّ َ  .، نزيل الريُّ
ْأيب داود الطياليس، وابن مهدي، وعبد الصمد، ووكيع: يروي عن َ ِّ َّ. 
ُّإبــراهيم بــن يوســف بـن خالــد اهلــسنجاين، وأبــو جعفـر أمحــد بــن فــاذك : وعنـه ْ ِ

ُّالتــــسرتي، وعــــيل بــــن احلــــسني بــــن اجلنيــــد، وحممــــد بــــن أيــــوب بــــن حييــــى بــــن َ ْ ُّ 
ْالرضيس، وأبو حاتم، وقال َ  .صدوق: ُ

 .ًذكر متييزا
ُّ بــن ميمـــون القــريش املخزومـــي)٢(يوســف) ق( .١٧٠٢ َ ُ ْ َُّ ، مــوىل آل عمـــرو بــن حريـــث، ُ

ـويف الــصباغ، ويقـال: ويقـال َّاحلنفــي، أبـو خزيمــة الكُ َّ ُّ : ُّالبــرصي، ويقــال: ُّ
 .مها اثنان
ـــاح، وحممـــد : روى عـــن ـــس بـــن ســـريين، واحلـــسن، وعطـــاء بـــن أيب رب بـــن أن

َسريين، وأيب عبيدة بن حذيفة ُ ْ َ ُ. 
ُالثــوري، وشــعبة، وعــيل بــن مــسهر، وأبــو نعــيم، ووكيــع، : وعنــه مجاعــة مــنهم
 .وأبو مالك النخعي

 .ضعيف، ليس بيشء: قال أمحد
 .واهي احلديث: وقال أبو زرعة
ًليس بالقوي، منكر احلديث جدا، ضعيف: وقال أبو حاتم ّ. 

                                                        
 ).٣٢/٤٦٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٤٦٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٦٥ 
 .ُمنكر احلديث: وقال البخاري

َّوقال مرة. ِّليس بالقوي: َّل النسائيوقا  .ليس بثقة: َ
ُّوقال الدارقطني  ].ب-١٣٠[ضعيف: َّ

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ًوهذه مع ما مل أذكره، ما أرى هبا بأسا: وأورد له ابن عدي أحاديث ثم قال

ْ بن واضح اهلاشمي، أبو يعقوب البرصي املكتب)١(يوسف) س( .١٧٠٣ ُ ُّ َْ ُّ. 
ُاحلــسن بـن حبيــب، وعمــر بـن عــيل بــن مقـدم، وقدامــة بــن : عــن، روى )٢(شـيخ َّ ُ

 .شهاب، ومعتمر
ُّالنسائي، وقال: وعنه مجاعة منهم ُّوزكريا السجزي، وابن خزيمة، وأبو . ثقة: َّ ِّ

 .حمله الصدق: حاتم، وقال
 وقـــال .مـــات ســـنة مخـــسني ومـــائتني: ، وقـــال»الثقـــات«وذكـــره ابـــن حبـــان يف 

 .هـ٢٥١سنة : البخاري
ْ بــــن حييـــى القــــريش، أبـــو يعقــــوب البـــويطي املــــرصي)٣( يوســـف)ت ل( .١٧٠٤ ِ ُّ ْ ََ ُ ُّ  ُّ، الفقيــــه ُ

ِّصاحب الشافعي َّ. 
 .عنه، وعن ابن وهب: روى

                                                        
 ).٣٢/٤٧١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل:  قوله)٢(
 ).٣٢/٤٧٢: (»املهتذيب الك«) ٣(



 ٤٦٦ 
إبــراهيم احلــريب، والربيــع بــن ســليامن املــرادي، وزكريــا : وعنــه مجاعــة مــنهم

ْالــساجي، وأبــو إســامعيل حممــد بــن إســامعيل الرتمــذي، وأبــو ســهل حممــود بــن  َ
ـــن ْالنـــرض ب وهـــو أول مـــن محـــل كتـــب الـــشافعي إىل -ُّ واصـــل البخـــاري البـــاهيل َّ
ُّ، وأبو حاتم الرازي، وقال-بخارى  .صدوق: َّ

ُكـــان قـــد محــل إىل بغـــداد أيـــام املحنـــة وأريـــد عـــىل : قــال اخلطيـــب البغـــدادي ْ ِ ُ
ًالقول بخلق القرآن، فامتنع فحبس ببغداد إىل أن مات، وكان صاحلا متعبدا ً ُ. 

ًمــا رأيــت أحــدا أبــرع بكتــاب منــه، وكــان أبــدا حيــرك : امنوقــال الربيــع بــن ســلي ً
 وربام سأل الشافعي سائل ،شفتيه بذكر اهللا عز وجل، وكان له من الشافعي منزلة

ـــا يعقـــوب: فيقـــول ُّ إىل الـــشافعي رســـول الـــرشطة فيوجـــه )١(]جـــاء[ وربـــام ،ســـل أب
 .هذا لساين: َّالبويطي ويقول

َّسني بـن حممـد بـن طـالب اخلطيـب أنـا أبـو نـرص احلـ: قال اخلطيـب البغـدادي َ
ُّ أنــا حممــد بــن أمحـــد بــن عــثامن الــسلمي:بدمــشق ُّ أنـــا حممــد بــن بــرش الـــزنربي :ُّ َّ
كنــت عنــد الــشافعي أنــا واملــزين : ســمعت الربيــع بــن ســليامن يقــول:  قــال،بمــرص

ّوأبو يعقوب البويطي فنظر إلينا فقال ْ َ : أنت متـوت يف احلـديث، وقـال للبـويطي: ُ
هــذا لــو نــاظره الــشيطان قطعــه أو جدلــه، : احلديــد، وقــال للمــزينأنــت متــوت يف 

ًفـدخلت عـىل البـويطي أيـام املحنـة فرأيتـه مقيـدا إىل أنـصاف سـاقيه، : قال الربيـع ََّ ُْ ُ ِ ُ
ِمغلولة يداه إىل عنقه ُ ُ. 

كان من أهل الدين والعلم والفهـم والثقـة، :  وقال الشيخ أبو عمر بن عبد الرب
ُّصلبا يف السنة، يرد  َعىل أهل البدع، وكان حسن النظرً َّ. 

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(



 ٤٦٧ 
ِكان مـن أصـحاب الـشافعي، وكـان متقـشفا، محـل مـن مـرص : وقال ابن يونس ُ ً ِّ

ِّأيام املحنة بالقرآن إىل العراق، فأرادوه عىل الفتنـة، فـامتنع فـسجن ببغـداد وقيـد  ُ ُ
ْوأقام مسجونا إىل أن تويف يف السجن والقيد ببغداد سنة  َ ًِّ ِّ عنه ُهـ، وقد كتب ٢٣٢ُ

 .ٌيشء يسري
هـــ، ٢٣١تــويف يف رجــب ســنة : قــال موســى بــن هــارون احلــافظ وغــري واحــد

ْوشهدت جنازتـه، وهـذا هـو الـصحيح، روى لـه أبـو داود يف املـسائل قولـه َ مـن « :ُ
ُّ والرتمذي عن الشافعي قوله،»ٌقال القرآن خملوق فهو كافر ِّ. 

ــ)١(يوســف .١٧٠٥ ُّ بــن يزيــد بــن كامــل بــن حكــيم القــريش، أبــو يزي َ ُ ِ ــيس املــرصيَ ُّد القراطي ْ ِ ُِّ َ ،
 .موىل بني أمية، حرض جنازة ابن وهب، ورأى الشافعي

 .أسد بن موسى، وعبد اهللا بن صالح، وغريمها: وروى عن
ُّالنسائي، والطرباين، وغريمها: وعنه ُّ َّ. 

كـان ثقـة، تـويف سـنة سـبع وثامنـني ومـائتني، عـن مائـة ســنة إال : قـال ابـن يـونس
 .أربعة أشهر

َّ بـــــن يزيـــــد البـــــرصي، أبـــــو معـــــرش الـــــرباء العطـــــار)٢(ســـــفيو) م خ( .١٧٠٦ َ َ ْ َُّّ َ  )٣(، كـــــان يـــــربيَ
 .كان يربي العود: ، وقيل]أ-١٣١[َّالنبل
أيب حــازم، وعــثامن بــن غيــاث، وموســى بــن دهقــان، ويــونس بـــن : روى عــن

                                                        
 ).٣٢/٤٧٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٤٧٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. ينزل:  يف األصل)٣(



 ٤٦٨ 
 .عبيد، وعدة

ُّعبيد اهللا القـواريري، وأبـو كامـل اجلحـدري، وحممـد بـن : وعنه مجاعة منهم ْ َُّ ُ
ُّكر املقدمي وقالأيب ب َّ َ ُّكان ثقة، وحييى بن حييى النيسابوري: ُ َّ. 

 .ضعيف: قال ابن معني
 .ليس بذاك: وقال أبو داود
 .يكتب حديثه: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بـــــن يعقـــــوب بـــــن أيب ســـــلمة املاجـــــشون، أبـــــو ســـــلمة )١(يوســـــف) ق س ت م خ( .١٧٠٧ ِ

ُّاملدين َ تيميني، وهو ابـن عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن ، موىل آل املنكدر الََ
 .أيب سلمة

 .أبيه، وسعيد املقربي، والزهري، وحممد بن املنكدر: روى عن
ُأمحــد بــن حنبــل، وداود بــن عمــرو، ورسيــج بــن يــونس، : وعنــه مجاعــة مــنهم

َّوعبيد اهللا القواريري، وعفان، وعيل بن املديني، وحممد بن أيب بكر، ومسدد،  َ ُ َّ َ
 . إبراهيم، وأبو سلمة موسى بن إسامعيل، وحييى بن حييىومسلم بن

ْقال ابن معني وأبو داود ويعقوب بن شيبة  .ثقة: َ
 .ٌشيخ: وقال أبو حاتم

ــني ومائــة، ٣مــات ســنة : ، وقــال»الثقــات«وذكــره ابــن حبــان يف   أو أربــع وثامن

                                                        
 ).٣٢/٤٧٩: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٦٩ 
 .هـ١٨٥سنة : وقال غريه

ُّيس، مــــوالهم أبـــــو َّ بـــــن يعقــــوب بـــــن أيب القاســــم الـــــسدو)١(يوســــف) ق س ت خ( .١٧٠٨
ُّيعقوب السلعي البرصي َْ ُّ ْ، املعروف بالضبعي لنزوله يف بني ضبيعةَّْ َ َُ ُّّ. 

ِّهبز بن حكيم، وحسني املعلم، وسليامن التيمي، وشعبة، وهشام : روى عن ْ ََّ ِّ ُ
َّبن حسان َ. 

ُعبيــــد اهللا القــــواريري، وبنــــدار، وحممــــد بــــن أيب بكــــر : وعنــــه مجاعــــة مــــنهم
ُّاملقدمي، و َّ َ  .حممد بن املثنى، ويعقوب بن شيبةُ

 .ثقة: قال األثرم عن أمحد
 .صدوق صالح: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .مات بعد املائتني

ُّ بــن يعقـــوب الــصفار، أبـــو يعقــوب الكــويف)٢(يوســف) م خ( .١٧٠٩ ّ  ،، مـــوىل بنــي هاشـــمَّ
 .موىل بني أمية: وقيل

َّابـن عليــة، وأيب أسـ:  روى عــن)٣( شـيخ َ ْامة، وعــيل بـن عثــام، وابـن أيب فــديك، ُ َ ُ
 .وأيب معاوية الرضير، ووكيع، وأيب بكر بن عياش

أبو بكر بن أيب عاصم، واحلسن بن سفيان، وعبد اهللا بـن : وعنه مجاعة منهم
                                                        

 ).٣٢/٤٨٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٢/٤٨٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .»هتذيب الكامل« احلافظ ابن كثري عىلشيخ، من زيادات:  قوله)٣(



 ٤٧٠ 
ُّأمحد، وعبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي، وابن أيب الدنيا، وأبو زرعة، وعـثامن  َُّّ

ن هارون، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بـن شـيبة، ُّبن سعيد الدارمي، وموسى ب
 .ثقة: وأبو حاتم وقال

 .ًكان ثقة من أهل اخلري: وقال ابن أيب عاصم
 .ًما سمعت إال خريا: وقال أبو داود

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ٢٣١مات سنة : قال موسى بن هارون احلافظ

ـــه يوســـف بـــن : ، قـــايض الـــيمن، يقـــال بـــن يعقـــوب)١(يوســـف .١٧١٠ يعقـــوب بـــن إن
 مــن األبنــاء، يكنــى أبــا عبــد اهللا، كــان عــىل )٢(إبـراهيم بــن ســعيد بــن زاذويــه

 .قضاء صنعاء ويفتي
 .عمر بن عبد العزيز، وطاوس ومل يسمع منه: روى عن
 .ُّالثوري، وعبد الرزاق، وحممد بن احلسن، وهشام بن يوسف: وعنه

 .لال أعرفه، هو جمهو: قال ذلك كله أبو حاتم، وسئل عنه فقال
ُّ بن يعقوب، أبو عمر النيسابوري)٣(يوسف .١٧١١  .، سكن بغدادَّ

 بـن )٤(أيب بكـر بـن أيب شـيبة، وروى عـن الفـالس، وحممـد بـن بكـر: روى عن
                                                        

 ).٩/٢٣٣: (»اجلرح والتعديل«) ١(
 .يزدويه:  يف املصدر)٢(
 ).٨/٥٦٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٨٧٥: (»ميزان االعتدال«) ٣(
 .بكار:  كذا، وصوابه)٤(



 ٤٧١ 
َّالريان َّ. 
 .ًكان ضعيفا:  قال اخلطيب.الدارقطني، وغريه: وعنه

 .ًال يساوي شيئا: وقال الربقاين
 .َّوكذبه احلافظ أبو عيل النيسابوري

 . يعقوب بن)١(يوسف .١٧١٢
ًخـــربا بـــاطال أورده احلـــافظ أبـــو موســـى يف ]ب-١٣١[ُروى عـــن ابـــن جـــريج  ً

 .»امليزان« ذكره الذهبي يف .»الطواالت«
َ بن يونس األفطس)٢(يوسف .١٧١٣ ْ َ. 

 .روى عن سليامن بن بالل، ومالك
 .كل ما روى عن الثقات منكر: قال ابن عدي
 .ال جيوز االحتجاج فيام انفرد به: قال ابن حبان

 .َّوثقه:  ابن اجلوزي أن الدارقطني)٣(وحكى
 .بل ليس هو ثقة وال مأمون: »امليزان«قال يف 

ُّ القريش األموي املدين)١(يوسف) ق س( .١٧١٤ ََ َ ُّ ُ ُّ ُ. 

                                                        
 ).٨/٥٦٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٧٥: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٨/٥٧٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٧٦: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 .خطأ. أن ابن:  يف األصل)٣(



 ٤٧٢ 
َّمواله عثامن بن عفان، ومعاوية: عن  .وعنه ابنه حممد. َ

 .ليس بمشهور: َّقال النسائي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 . أبو احلكم)٢(يوسف •
 .روى له البخاري ومسلم. قتادة، ويعىل بن عطاء: وعنه. بن عمرعن ا

ـــادة عـــن أيب احلكـــم عمـــران بـــن : قـــال شـــيخنا وهـــذا خطـــأ، إنـــام روى عـــن قت
 .احلارث عن ابن عمر كام تقدم، وروى له مسلم دون البخاري

 . أبو خزيمة)٣(يوسف .١٧١٥
 .شيخ لوكيع، ليس بقوي: قال أبو حاتم

َّكــن هكــذا فــرق بيــنهام أبــو حــاتم وابــن وهــو يوســف بــن ميمــون املتقــدم، ول
 .)٤(حبان

 
 . بن أمحد بن يونس)٥(يونس .١٧١٦

                                                                                                                              
 ).٣٢/٤٨٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .وهذا من األوهام) ٣٢/٤٨٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٩/٢٣٥: (»اجلرح والتعديل«) ٣(
 ).٣/١٣٢: (»املجروحني«) ٤(
 ).٨/٥٧١: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٧٧: (»ميزان االعتدال«) ٥(



 ٤٧٣ 
 قال  .»إن اهللا يتجىل أليب بكر خاصة«: )١(َّروى عن أيب خليفة بسند الصحيح

 .هو املتهم به» امليزان«يف 
ُّ بن أيب إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي، أبو إرسائيل الكويف)٢(يونس) ٤ م ر( .١٧١٧ ُ َّ. 

ْأبيه، واحلسن البرصي، وجماهد، وحمـارب بـن دثـار، وأيب بـردة، : روى عن ُ
 .وأيب بكر بن أيب موسى، ومجاعة

ابنــه عيــسى، وإســامعيل بــن عيــاش، واحلــسن بــن قتيبــة، : وعنــه مجاعــة مــنهم
َوزيــد بــن احلبــاب، والثــوري، وشــبابة، وابــن املبــارك، وابــن مهــدي، وأبــو نعــيم،  ُ

َوالنرض بن شميل،  ُ ْ  .ووكيع، وحييى القطانَّ
َّمل يكـــن بـــه بـــأس، وحـــدث عنـــه هـــو وحييـــى :  قـــال ابـــن مهـــدي:قـــال الفـــالس

 .القطان
وحكى أمحد وعيل بن املديني عن حييى القطـان أنـه أنكـر عليـه روايتـه عـن 

وقــد حــدثناه : قــال حييــى. »اتقــوا النــار ولــو بــشق متــرة« :أبيــه عــن عــدي بــن حــاتم
 قال : معقل عن عدي بن حاتم، قال عيليبالثوري وشعبة عن أيب إسحاق عن أ

َّكانت فيه غفلة، وكانت فيه سجية، وضعف اإلمام حديثه عن أبيه: حييى َّ. 
 .ُّوقال إرسائيل ابنه أحب إيل منه

َّوقال مرة  .ُحديثه فيه زيادة عىل حديث الناس: َ
 .حديثه مضطرب: وقال عبد اهللا عنه

                                                        
 .بإسناد الصحاح:  يف املصدر)١(
 ).٣٢/٤٨٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٧٤ 
 .ثقة: وقال ابن معني
ُّوقا، إال أنه ال حيتج بهكان صد: وقال أبو حاتم ُ ً. 
ُّوقال النسائي  .ليس به بأس: َّ
لــه أحاديــث حــسان، وقــد روى عنــه النــاس، وهــم أهــل بيــت : وقــال ابــن عــدي

 .العلم، وحديث أهل الكوفة عامته يدور عليهم
 ومخـــسني ومائـــة، )١(مـــات ســـنة تـــسع: ، وقـــال»الثقـــات«وذكـــره ابـــن حبـــان يف 

 .وهكذا قال غري واحد وهو الصحيح
ْ بن أرقم الكندي البرصي)٢(يونس .١٧١٨ َ ْ ِ َ ْ َُّ . 

َعبيد اهللا القواريري، ومحيد بن مسعدة، : وعنه. عن يزيد بن أيب زياد وطبقته َ ُّْ َ َ ُ
 .وحممد بن عقبة

 .َّذكره أبو حاتم، ولينه ابن خراش
ُّ بــن بكــري بــن واصــل الــشيباين، أبــو بكــر، ويقــال)٣(يــونس) ق ت د م خــت( .١٧١٩ ْ َّْ َ أبــو بكــر : ُ

َّاجلامل  ُّالكويفَ ُ. 
ْشـعبة، واألعمـش، وعمـر بـن ذر، وكهمـس، وحممـد بـن إســحاق، : روى عـن َ

 .وهشام بن عروة
                                                        

 .خطأ، والتصحيح من املصدر. سبع:  يف األصل)١(
) ٣/١٩٤٨: (»التـــــــــذكرة«و) ٤٨١ص: (»اإلكـــــــــامل«و) ٩/٢٣٦: (»اجلـــــــــرح والتعـــــــــديل«) ٢(

 ).أ(ُومل يرمز له يف األصل وحقه أن يرمز له ) ٢/٣٩١: (»التعجيل«و
 ).٣٢/٤٩٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٧٥ 
ْأبــو بكــر بــن أيب شـيبة، وحممــد بــن عبــد اهللا بـن نمــري، وأبــو كريــب، : )١(]عنـه[و َ ُ

َّوقال مرة. ًكان صدوقا: وحممد بن املثنى، وحييى بن معني، وقال -١٣٢[ثقة: َ
َّوقال مرة]. أ ُّدوقا، إال أنـه كـان مـع جعفـر بـن حييـى الربمكـي، وكـان كان ثقة صـ: َ َ ْ َ َّ ً

ًمــورسا فقــال لــه رجــل ِ ِكــذب، ثــم قــال: إهنــم يرمونــه بالزندقــة لكــذا وكــذا، فقــال: ُ َ :
َّرأيت ابني أيب شيبة أتياه فأقصامها وسأاله كتابا فلم يعطهام فذهبا يتكلامن فيه ً. 

 .ُقد كتبت عنه: قال حييى
 .بت عنهقد كت: وقال أبو خيثمة
ُّوقــال العجــيل ْ ــأس بــه، وأبــوه كــان عــىل مظــامل : ِ ــري ال ب ْبكــر بــن يــونس بــن بكَ ُ

ِّجعفر بن برمك وبعض الناس يضعفوهنام ُ ََ َّ ْ. 
ُأي يشء ينكـــر عليـــه؟ فقـــال: ســـئل أبـــو زرعـــة: وقـــال ابـــن أيب حـــاتم أمـــا يف : ُّ
 .احلديث فال أعلمه
 .ِّحمله الصدق: وقال أبو حاتم
َّو عنــــدي حجـــة، يأخــــذ كــــالم ابـــن إســــحاق فيوصــــله لـــيس هــــ: وقـــال أبــــو داود ُ

 .باألحاديث
ُّوقال النسائي َّوقال مرة. ليس بالقوي: َّ  .ضعيف: َ

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ـــث مجـــة، ثـــم قـــال َّوقـــد أورد لـــه ابـــن عـــدي أحادي ولـــه غـــري مـــا ذكـــرت مـــن : )٢(َ

                                                        
 .زيادة من املصدر، ال يصح السياق بدوهنا )١(
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل) ٧/١٧٧: (»الكامل«) ٢(



 ٤٧٦ 
 .الغرائب، وقد وثقه األئمة مثل ابن معني وابن نمري

 .ـه١٩٩مات سنة 
 .)٢( بن متيم)١(يونس .١٧٢٠

من أكسبه « :ً عن أيب هريرة مرفوعا، عن أيب سلمة، عن حييى،عن األوزاعي
ُاهللا نعمة فليكثر مـن احلمـد هللا، ومـن كثـرت مهومـه فليـستغفر اهللا، ومـن أبطـأ عنـه  َ

» الــرزق فــال حــول وال قـــوة إال بــاهللا، ومــن دخــل دار قـــوم فلــيجلس حيــث أمـــروه
 يف ترمجته »امليزان«، أورده يف »معجمه األوسط«  رواه الطرباين يف،احلديث

ًمنكرا له عليه ِ ْ ُ. 
ُيونس) ع( .١٧٢١ ُّ بن جبري الباهيل، أبو غالب البرصي)٣(ُ َ َ َ ُْ َ َ ْ، أحد بني معن بـن مالـك بـن ُّ َ

 .أعرص بن سعد بن قيس
ّالــــرباء، وجنــــدب الــــبجيل، وحطــــان الرقــــايش، وابــــن عمــــر، وكثــــري بــــن : عــــن َّ َّ ِ ْ ُ

ْالصلت، وحممد بن ، وحكى صالة أيب موسى )ق س ت م( سعد بن أيب وقاصَّ
 .بأصبهان
ْمحيد بن هالل، وعبد اهللا بن عون، وقتادة: وعنه  .، وحممد بن سريين)ع(َ

 .ثقة: قال ابن معني
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٨/٥٧١: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٧٨: (»ميزان االعتدال«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. هبم:  يف األصل)٢(
 ).٣٢/٤٩٨: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٧٧ 
ِّأوىص أن يصيل عليه أنس بن مالك: وقال حممد بن سعد ُ. 

ِ بن احلارث الثقفي)١(يونس) ق ت د( .١٧٢٢ ُّ الطائفيَّ  .، نزل الكوفةَّ
ــــة: روى عــــن ــــن )ق ت د(إبــــراهيم بــــن أيب ميمون َّ، وعــــامر الــــشعبي، وعمــــرو ب

 .َّالرشيد، وعمرو بن شعيب، وحممد بن عبيد اهللا الثقفي
 .أبو عاصم، وحممد بن برش، وأبو أمحد الزبريي، ووكيع: وعنه مجاعة منهم

 .أحاديثه مضطربة: قال أمحد
َّوقال مرة.  يشءضعيف ال: وقال ابن معني ُليس به بأس، يكتب حديثه: َ ُ. 
 .ليس بقوي: وقال أبو حاتم
 .ُمشهور، روى عنه غري واحد: وقال أبو داود
ُّوقال النسائي َّوقال مرة. ليس بالقوي: َّ  .ًكان ضعيفا: َ
 .ليس به بأس، وليس له من احلديث إال اليسري: وقال ابن عدي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َّ بن خباب األسيدي، موالهم، أبو محزة ويقال)٢(يونس)٤ بخ( .١٧٢٣ ْأبو اجلهم: َ َ. 

أبيـــــــه، واحلـــــــسن، وطـــــــاووس، وجماهـــــــد، وأيب جعفـــــــر البـــــــاقر، : روى عـــــــن
 .والزهري، وأيب سلمة بن عبد الرمحن، ومجاعة

ابنه حممد، ومحاد بن زيد، والثوري، وشعبة، ومعتمر بن : وعنه مجاعة منهم
                                                        

 ).٣٢/٥٠٠: (»ب الكاملهتذي«) ١(
 ).٣٢/٥٠٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٧٨ 
 .-ومها من أقرانه-، وأبو الزبري سليامن، ومنصور بن املعتمر

 .ما يعجبني الرواية عنه: قال حييى القطان
ِّكان ابن مهدي ال يـحدث عنه: وقال أمحد َ ُ. 

مـــا ســـمعت حييـــى وال عبـــد الـــرمحن حيـــدثان عـــن : وقـــال حممـــد بـــن املثنـــى
 ].ب-١٣٢[سفيان عنه

َّوقال مرة. ال يشء: وقال ابن معني  .ُكان رجل سوء يشتم عثامن: َ
ُّ اجلوزجاينوقال ْ ٌكذاب مفرتي: ُ َّ َ. 

 . ُمضطرب احلديث، ليس بالقوي: وقال أبو حاتم
 .منكر احلديث: وقال البخاري
 .كان يشتم الصحابة: وقال أبو داود
ًحدثني من سمع عليا قال: وقال أبو داود ْ  .ال أحدث عنه حتى أتوسد يميني: َ
 .ت الرافضة كذلكوقد رأيت أحاديث شعبة عنه مستقيمة وليس: قال أبو داود
ُّوقال النسائي  .ُليس بالقوي، خمتلف فيه: َّ
َّعن موسى بن إسامعيل عن عباد بن عباد: وقال أبو داود ََّ سـمعت يـونس بـن : َ

َّخباب يقول قتل واحدة : عثامن بن عفان قتل ابنتي النبي صىل اهللا عليه وسلم، قلت: َ
َفلم زوجه األخرى؟ ِ ٌّي فإنك عثامين خبيثاخرج عن: فقال: قال: زاد غريه! َ ْ ُ. 
 .ال حيل الرواية عنه: )١(وقال ابن حبان

                                                        
هتـــــذيب «والنقـــــل عنـــــه مـــــن زيـــــادات احلـــــافظ ابـــــن كثـــــري عـــــىل) ٣/١٣٩: (»املجـــــروحني«) ١(



 ٤٧٩ 
 .رجل سوء فيه شيعية مفرطة: )١(وقال الدارقطني

َّ بن راشد اجلزري، أبو إسحاق احلراين)٢(يونس) د( .١٧٢٤ َ َِّ  .، قاضيهاَ
َخـصيف، وعبيـد اهللا العمـري، وعـيل بـن بذيمـة، وحييـى بـن سـعيد : روى عن ُ ُ
 .األنصاري
ْ حفص، وعبد اهللا بن حممد النفيليان، وعثامن الطرائفيسعيد بن: وعنه َ ُّ. 

 .ال بأس به: قال أبو زرعة
َّكان أثبت من عتاب بن ب:  حاتموقال أبو  .ُشري، يكتب حديثهَ

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ًكان مرجئا: )٣(وقال البخاري

 .ًداعيا: ، وزاد)٤(َّوكذا قال النسائي
َ بن سليم،)٥(يونس) س ت( .١٧٢٥ ُّ أبو بكر الصنعاينُ ْ َّ. 

                                                                                                                              
 .»الكامل

 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل) ١٢/٢٣٦: (»العلل«) ١(
 ).٣٢/٥٠٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(
هتــــذيب «والنقــــل عنــــه مــــن زيــــادات احلــــافظ ابــــن كثــــري عــــىل) ٨/٤١٢: (»بــــريالتــــاريخ الك«) ٣(

 .»الكامل
هتــذيب «والنقــل عنــه مــن زيــادات احلــافظ ابــن كثــري عــىل) ١١/٣٨٦: (»هتــذيب التهــذيب«) ٤(

 .»الكامل
 ).٣٢/٥٠٨: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ٤٨٠ 
 .وعنه عبد الرزاق. عن يونس بن يزيد األييل

 .أظنه ال يشء: سألت عبد الرزاق عنه فقال: قال أمحد: قال أبو حاتم
 .ال أعرفه يروي عنه غري عبد الرزاق: وقال ابن معني
ُّوقال النسائي  .ال أعرفه: َّ

د، ويــونس بــن روى عــن ثــور بــن يزيــ: ، وقــال»الثقــات«وذكــره ابــن حبــان يف 
 .يزيد، وعنه اليامنيون عبد الرزاق وغريه

ْقال العقييل َال يتابع عىل حديثه، وال يعرف إال به: )١(َُ ُ. 
ُّ بن سيف العنيس الكالعي احلميص)٢(ُيونس) س د( .١٧٢٦ ُّْ ُّ ْ َِ َ َ ْ َ. 
 . احلارث بن زياد، وأيب إدريس اخلوالين، وغريمها:عن
ُّبيـدي، ومـروان بـن سـامل، ومعاويـة ُّثور بن يزيد، وحممد بـن الوليـد الز: وعنه

 .بن صالح
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .مات سنة عرشين ومائة: وقال ابن أيب عاصم

 :وهلم
 . بن سيف املدين)٣(يونس .١٧٢٧

                                                        
 .»الكاملهتذيب «والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل) ٤/٤٦٠: (»الضعفاء«) ١(
 ).٣٢/٥١٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٩/٢٣٩: (»اجلرح والتعديل«) ٣(



 ٤٨١ 
 .عن سعيد بن املسيب

ُّبكَري بن عبد اهللا بن األشج، وابن جريج، ومالك، والدراوردي: وعنه َُّ. 
 .، ال بأس بهشيخ، حمله الصدق: قال أبو حاتم

 . بن شعيب)١(يونس .١٧٢٨
إن اهللا « :قـــال رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم: عـــن أيب أمامـــة البـــاهيل قـــال

  أخـت موسـى، وآسـية امـرأة فرعـون )٢(زوجني يف اجلنـة مـريم ابنـة عمـران وكلـثم
 رواه ابـــن عــدي عــن أيب يعـــىل املوصــيل عـــن .»ًهنيئــا لـــك يــا رســول اهللا: فقلــت

َعرة عن عبد النور بن عبد اهللا عنه، قال البخـاريْإبراهيم بن حممد بن عر منكـر : َ
 .هو يعرف هبذا احلديث: )٣(]وقال[احلديث، وكذا قال ابن عدي 

 .ال حيل االحتجاج به: قال ابن حبان
ــرسة بــن حفــص بــن حيــان الــصديف، أبــو )٤(يــونس) ق س م( .١٧٢٩ ُّ بــن عبــد األعــىل بــن مي َ َّ ََّ ْ َ

ُّموسى املرصي ْ ُ، وأمه فِ ُّ ِنت أبان بن زياد بن نافع التجيبيَليحة بُ ُّ. 
َأشهب، وأيب ضـمرة أنـس بـن عيـاض، وسـعيد بـن منـصور، :  روى عن)٥(شيخ

وسفيان بن عيينة، وابن وهب، وحممد بن إدريس الشافعي، وأبـو حـاتم الـرازي 

                                                        
 ).٨/٥٧٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٨١: (»ميزان االعتدال«) ١(
 .وما أثبتناه من املصدر.  رسمت يف األصل، حليم)٢(
 ..!هو يعرف) فا(قال ابن عدي :  زيادة ال يستقيم السياق إال هبا، ووقع يف األصل)٣(
 ).٣٢/٥١٣: (»هتذيب الكامل «)٤(
 .»هتذيب الكامل«شيخ، من زيادات احلافظ ابن كثري عىل:  قوله)٥(



 ٤٨٢ 
 .، ومجاعة-وهو أصغر منه-

ابنه أمحد والد أيب سعيد بن يونس، وأبو جعفر ]: أ-١٣٣[وعنه مجاعة منهم
ُّالطحــاوي، وبقــي بــن خملــد، وأبــو بكــر بــن زيــاد، وابــن خزيمــة، وابــن أيب حــاتم،  َّ

ِّسـمعت أبـا الطـاهر بـن الـرسح حيـث عليـه ويعظـم : )١(وأبو زرعة، وأبو حاتم، قال َُّ ُ ْ َّ
َشأنه ْ. 

 .ِّسمعت أيب يوثقه ويرفع من شأنه: وقال ابن أيب حاتم
 .ثقة: َّوقال النسائي
 . وهكذا كان الشافعي يثني عىل غزارة علمهكان ذا عقل،: وقال الطحاوي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ِدعـوهتم يف الـصدف : قال حفيده أبو سعيد عبد الرمحن بن أمحـد بـن يـونس َِّ َُ ْ

، تــويف غـداة يــوم االثنــني ليـومني مــضيا مــن )٢(ولـيس مــن أنفــسهم وال مـن مــواليهم
 .هـ، وكان مولده سنة سبعني ومائة٢٦٤ربيع اآلخر 

ْ بن عبد اهللا بن أيب فروة)٣(ونسي .١٧٣٠  .، أخو إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروةَ
يـونس بـن : سـمعت حييـى يقـول: ثنـا ابـن أيب مـريم: ثنـا عـالن:  قال ابن عـدي

 .ُعبد اهللا ليس به بأس، يكتب حديثه
له أحاديث، وقد روى عنه الناس، وهو : ويونس بن عبد اهللا: ثم قال ابن عدي

                                                        
 ...قال] و: [ كذا، ولعل صواهبا)١(
 ).٥ رقم ٣٢/٥١٥: (»هتذيب الكامل« راجع حاشية)٢(
 ).٧/١٨٠: (»الكامل«و) ٨/٥٧٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٨١: (»ميزان االعتدال«) ٣(



 ٤٨٣ 
ــهللا بــن أيب فــروة وإســحاقأخــو إســحاق بــن عبــد ا  الــذي اتفقــوا عليــه، )١(ضعيف ال

 .هذا لفظه ومل يزد. ويونس صالح يكتب حديثه، ليس به بأس
 . بن عبد ربه)٢(يونس .١٧٣١

َعن نرص بن محيد مرسل ُ. 
 .سعيد بن زيد أخو محاد بن زيد، وأبو قتيبة: وعنه

 .ال يشء: عن إسحاق بن منصور عن ابن معني أنه قال: قال أبو حاتم
ُّ بن عبد الرحيم العسقالين)٣(ونسي .١٧٣٢ ْ َ. 

َّهـــارون بـــن عبــد اهللا البـــزاز، وأبــو بكـــر بـــن أيب : وعنــه. عــن ابـــن وهــب وغـــريه
 .َّعتاب

 .قدم بغداد فتكلموا فيه، وليس بالقوي: قال أبو حاتم
ُّ بن عبيد اهللا العمريي الليثي، أبو عبد الرمحن البرصي)٤(يونس) كد( .١٧٣٣ ْ ََّ ُّ ُ. 
 .عدي بن الفضل، ومالك، ومبارك بن فضالةِ شهاب بن خراش، و:عن

ُّعبـدة الـصفار، وعــيل بـن عبـد العزيــز البغـوي، وعـيل بــن : وعنـه مجاعـة مــنهم َ ََّ
                                                        

 .عيف، وما أثبتناه من املصدرض:  يف األصل)١(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٤٨٢: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٢٤٣: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٢(

)٨/٥٧٣.( 
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٤٨٢: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٢٤١: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٣(

)٨/٥٧٣.( 
 ).٣٢/٥١٦: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٤٨٤ 
ْنرص اجلهضمي، وعمر بن شبة، والفالس، وبندار، وحممد بن مثنـى، ويعقـوب  ُ َّ ُّْ ََ

 .بن سفيان
 .ال بأس به: قال أبو زرعة

 .خيطئ: ، وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ بـــن عبيـــد بـــن دينـــار العبـــدي، أبـــو عبـــد اهللا، ويقـــال)١(يـــونس) ع( .١٧٣٤ ْ َ ُّأبـــو عبيـــد البـــرصي: ُ َ ُْ ،

 .موىل عبد القيس
 .رأى إبراهيم النخعي، وأنس بن مالك، وسعيد بن جبري

ْإبــــراهيم التيمــــي، وأيــــوب : وروى عــــن َ، وبكــــر املــــزين، -وهــــو مــــن أقرانــــه-َّ َُ
َوثابت، واحلسن، ومحيد الطويل، وزرارة  بن أوىف، وعطاء، وعكرمة، وحممد ُ
 .بن سريين، ونافع، وهشام بن عروة، ومجاعة

َّابنه عبد اهللا، وإبراهيم بن طهامن، وابن علية، واحلامدان، : وعنه مجاعة منهم َْ ُ َ
 .والثوري، وشعبة، وعبد الوارث، ومعتمر، وهشيم

 .له نحو مائتي حديث: قال البخاري عن عيل
 .ًقة كثري احلديثكان ث: وقال حممد بن سعد

 .ثقة: َّوقال أمحد وابن معني والنسائي
 .هو أثبت يف احلسن من ابن عون: وقال عيل بن املديني

َّهو أحب إيل من قتادة يف احلسن ومن هشام بن حسان: وقال أبو زرعة َّ ُّ. 

                                                        
 ).٣٢/٥١٧: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٨٥ 
َّثقة، وهو أحب إيل من هـشام بـن حـسان، وأكـرب مـن سـليامن : وقال أبو حاتم ُّ

 .التيمي
ِّكـــان حيـــدث ثـــم يقـــول:  بـــن زيـــددقـــال محـــا أســـتغفر اهللا، وذكـــروا مـــن زهـــده : ُ

 وكالمــه احلــسن األنيــق النــافع مــا تقــر بــه النفــوس وتــشنف بــه )١(وورعــه يف أمــره
ال يـدخل أحـدكم عـىل سـلطان يقـرأ : ثـالث أحفظـوهن: األسامع فمن ذلك قوله

َّعليه القرآن، وال خيلون بـامرأة يقرئهـا القـرآن، وال يمكـنن  َُ ِ ِأحـدكم مـن أذنـه أهـل َّ ِ ُ ُ ُ
 .األهواء
 .ُصالته ولسانه: اثنتان إذا صلحتا صلح اإلنسان: وقوله

إن ابنــك جيتمــع عنــده، : وكــان ينهــى عــن االجــتامع بعمــرو بــن عبيــد فقيــل لــه
إنـام كنـت أنـا : دخل عليه ولده سـأله فقـال]ب-١٣٣[ًفتغيظ الشيخ عظيام، فلام 

عن الزنا والرسقة ورشب اخلمر، وألن يا بني أهناك :  فقال،وفالن وجعل يعتذر
َّتلقى اهللا هبن أحب إيل من أن تلقاه برأي عمرو وأصحابه ُّ َّ. 

 .ًما أعلم أحدا يبتغي بعلمه اهللا سواه: وقال هشام بن حسان
َّقبح اهللا العيش بعده: وقال أيوب َ. 
 :ومن شعره

  ُمن املوت ال ذو الصرب ينجيه صربه
 

ــزع  ــوت جم ــاره امل ــزوع ك ُوال جل ْ َ  
ُأرى كل ذي نفس وإن طال عمرهـا ْ ُ َّ    )٢(ُوعاشت هلا سم من املوت منقـع   ُ

                                                        
 . مرة، وضبب عليها الناسخ الستغراهبا، ويظهر يل أن صواهبا ما أثبته: يف األصل)١(
 .مفقع:  يف املصدر)٢(



 ٤٨٦ 
ًفكل امـرئ الق مـن املـوت سـكرة ــرضع   ٍ ــذل وي ــا ي ــاعة فيه ــه س ُل ْ َ ُّ  
ــه ــك مثل ــك ال ت ــن يعجب ــك م   ُإذا أنت مل تـصنع كـام كـان يـصنع   ُوإن
ـــه ـــن آدم إن ـــا ب ـــصح ي ـــه فان ــا ختادعــه فنفــسك ختــدع   َّفلل   ُمتــى م

ُل عىل الباقي مـن اخلـري وارجـهوأقب   وال تــك مــاال خــري فيــه تتبــع   ُ
 .ولد قبل اجلارف:  قال محاد بن زيد

 .مات سنة أربعني ومائة: وقال حممد بن سعد
ِّ، موىل حممد بن القاسم الثقفي بن عبيد)١(يونس) س ت د( .١٧٣٥ ِ َّ. 

داء كانت راية رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم سـو: عن الرباء بن عازب، قال
ِمربعة من نمرة َ َّ َ ُ. 

ُّوعنه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الثقفي َّ. 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّ بن عطاء الصدائي)٢(يونس .١٧٣٦ ّ. 
َعن محيد، عن أنس بأحاديث باطلة ُ. 

 .يروي العجائب، ال جيوز االحتجاج به: قال ابن حبان
َ بن أيب العيزار)٣(يونس .١٧٣٧ ْ َ. 

                                                        
 ).٣٢/٥٣٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٨/٥٧٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٨٢: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 .)٨/٥٧٥ (:»لسان امليزان«و) ٤/٤٨٣: (»ميزان االعتدال«و) ٩/٢٤٤: (»اجلرح والتعديل«) ٣(



 ٤٨٧ 
 .جمهول: قال أبو حاتم

ُّ بـــن أيب الفـــرات القـــريش، مـــوالهم، ويقـــال)١(يـــونس) ق س ت خ( .١٧٣٨ َ ُ ُّاملعـــويل، أبـــو : ُ َ ْ َ
ُّالفرات البرصي اإلسكاف َْ. 

 .احلسن، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، وأيب محزة جار شعبة: عن
ْحممـــــد بــــن بكـــــر الربســــاين، وحممـــــد بــــن مـــــروان العقــــييل، وهـــــشام : وعنــــه َُ ْ َ
 .الدستوائي
 .كون ثقة، صالح احلديثأرجو أن ي: قال أمحد

 .ليس به بأس: وقال ابن معني
 .ثقة: َّوقال أبو داود والنسائي

 . بن أيب فروة الشامي)٢(يونس .١٧٣٩
 .وعنه مروان الفزاري. عن الربيع بن سربة
 .جمهول:  قال أبو حاتم

ُّ بن القاسم احلنفي، أبو عمر الياممي)٣(يونس) خ( .١٧٤٠ َ َُّ َ َ. 
ة، وحـسني بـن عبـد اهللا بـن عبيـد اهللا بــن إسـحاق بـن عبـد اهللا بـن أيب طلحـ: عـن

                                                        
 ).٣٢/٥٣٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٤٨٣: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٢٤٥: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٢(

)٨/٥٧٥.( 
 ).٣٢/٥٣٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٨٨ 
 .عباس، وعطاء، وعكرمة بن خالد

َّابنـــه عمـــر، وإســـحاق بـــن أيب إرسائيـــل، ومـــسدد، وحييـــى بـــن إســـحاق : وعنـــه َ ُ
 .ْالسيلحيني

 .ثقة: قال ابن معني
َّسمع منه مسدد سنة : ، وقالوا»الثقات«وذكره ابن حبان يف  َ  .هـ١٧٤ُ

ِّلبغــدادي، أبــو حممــد املــؤدبُ بــن حممــد بــن مــسلم ا)١(يــونس) ع( .١٧٤١ ُّ َُ ، والــد إبــراهيم ْ
َاملعروف بحرمي َ. 

َّاحلامدين، وشيبان النحوي، وفليح، والليث بن سعد، ومعتمر بن : روى عن ْ َ
 .سليامن

ابنه إبـراهيم، واجلوزجـاين، وأمحـد بـن حنبـل، وأبـو بكـر : وعنه مجاعة منهم
ْبــن أيب خيثمــة، وأبــو خيثمــة، وابنــا أيب شــيبة، وعــيل َْ  بــن املــديني، ويعقــوب بــن َ

 .ثقة ثقة: شيبة، وقال
ُّوقال أمحد بن اخلليل الربجالين ُ ْ ُثنا يونس بن حممد الصدوق: ُ َّ. 

 .ثقة: وقال ابن معني
 .صدوق: وقال أبو حاتم

 .مات سنة سبع ومائتني: ، وقال»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .ثامن ومائتني: وقال غريه

                                                        
 ).٣٢/٥٤٠: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٨٩ 
 ].أ-١٣٤[َ صغرية بن مسلم بن أيب)١(يونس) س( .١٧٤٢

عن ابن عمر يف النهي عـن احلريـر، قالـه إبـراهيم بـن احلـسن، عـن حجـاج بـن 
شــعبة، عــن أيب يــونس : والــصواب. حممــد، عــن شــعبة عنــه، فأخطــأ يف موضــعني

 .حاتم بن أيب صغرية مسلم، عن رجل، عن ابن عمر، واهللا أعلم
ُّ بن مسلم الضبعي)٢(يونس .١٧٤٣ ْ َُ  .، شيخ أليب سلمة التبوذكيُّ
 .ال أعرفه: سألت ابن معني عنه فقال: ال عثامن الدارميق

 :وهلم
 . بن مسلم)٣(يونس .١٧٤٤

 وعنـه وهيـب .ن النبي صىل اهللا عليه وسلم مرسلعن أيب سلمة احلميص ع
 .بن الورد، ذكره أبو حاتم بعد الذي قبله

َ بــن ميــرسة بــن حلــبس اجلــبالين احلمــريي، أبــو حلــبس،)٤(يــونس) ق ت د( .١٧٤٥ َ ُّ َ َْ ْ َِ ُ  :ويقــال ْ
 .، أخو زيد وأيوبأبو عبيد الدمشقي األعمى

ْود، وعبـد اهللا بـن بـرس، وابــن عمـربـشري بـن أيب مــسع: روى عـن ، وعبـد اهللا بــن ُ
 .عمرو، ومعاوية وقيل عمن سمعه عنه، وواثلة ابن األسقع، وأم الدرداء، وطائفة

ســعيد بـن عبـد العزيـز، واألوزاعــي، ومعاويـة بـن صــالح، : وعنـه مجاعـة مـنهم
                                                        

 ).٣٢/٥٤٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٨/٥٧٧: (»نلسان امليزا«و) ٩/٢٤٦: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 ).٩/٢٤٦: (»اجلرح والتعديل«) ٣(
 ).٣٢/٥٤٤: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٤٩٠ 
 . بن حييىومعاوية

 .كان ثقة: قال حممد بن سعد
ُّوقال العجيل ْ  .ٌّشامي تابعي ثقة: ِ

 .أدرك معاوية: وقال ابن معني
ُّوقال حممد بن عبد اهللا بن عامر املوصيل، وأبو داود والدارقطني ََّّ ُّ ْ َ  .ثقة: َ

َّكـان مـن خيـار النـاس، وكـان يقـرئ يف مـسجد دمـشق، وكـف : وقال أبو حاتم ُ
 .ُبرصه

 .»الثقات«ن حبان يف وذكره اب
: احلكمـة تبتغـي ابـن آدم وهـو واجـدها يف حــرفني: ومـن كالمـه احلـسن يقـول

 .يعمل بخري ما يعلم، ويذر رش ما يعلم
ِّإذا تكلفت ماال يعنيك لقيت ما يعنيك: ًوقال أيضا َ ُ. 

 .ًوذكروا أنه كان من آنس الناس جملسا
ِقتل سنة : قال حممد بن سعد ُل سلطان بني هاشم، هـ يف املسجد يف أو١٣٢ُ

 . سنة١٢٠وهو ابن : يف رمضان، زاد أبو عبيد القاسم بن سالم: زاد غريه
ُّ بن نافع اخلراساين، أبو غانم املروزي القايض)١(يونس) س د( .١٧٤٦ ُّ ْ َُّ ُ. 
ْعمرو بن دينـار، وأيب سـهل كثـري بـن زيـاد، واملثنـى، ومنيـع بـن عبـد اهللا، : عن َ

 .كيوأيب إياس الشامي، وأيب الزبري امل
                                                        

 ).٣٢/٥٤٨: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٩١ 
حامد بن آدم، وعبد اهللا بن املبارك، وعتبة بن عبد اهللا، ومعاذ بن أسد، : وعنه

 .وأبو متيلة حييى بن واضح، املروزيون، وهو أول شيخ اختلف له ابن املبارك
 .هـ١٥٩خيطئ، مات سنة : ، وقال»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 . بن هارون األردين)١(يونس .١٧٤٧
ثالث هبـن يفـرح البـدن، «: ًعن عمر مرفوعاروى عن مالك عن أبيه عن جده 

 .»َّالثوب اللني، والطيب، ورشب العسل: ويربوا عليه
ال : من طريق حممد بن روح القتـريي، ثـم قـال» الضعفاء«ذكره ابن حبان يف 

 .حتل الرواية عنه
ُّ بن حييى بن نباتة القريش األموي، أبو نباتة املدين)٢(يونس) ق س ت بخ( .١٧٤٨ ََ َ ُ ُُّ ُ ُّ ُ. 
إســامعيل بــن رافــع، وجريــر بــن عبــد احلميــد، وســلمة بــن وردان، :  عــنروى

 .ومالك، وابن أيب ذئب
َّبكــر بــن عبــد الوهــاب، والــزبري بــن بكــار، وعبــد اهللا بــن احلكــم بــن أيب : وعنــه َ

زياد القطواين، وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد احلكم، وأبو بكر عبد الرمحن 
ْبن عبد امللك بن شيبة، وآخرون َ. 

 .ًكان صدوقا ال بأس به: قال أبو زرعة
شيخ من أهل املدينة، فاضل، صالح احلديث، ليس به بأس، : وقال أبو حاتم
ْنحو معن بن عيسى َ. 

                                                        
 ).٣/١٤٠: (»املجروحني«و) دار الكتب . ط) ٧/٣٢٠: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٣٢/٥٤٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٩٢ 
مات سنة سبع ومائتني قبلهـا بقليـل : )١(]قال[، و»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .أو بعدها بقليل
ِّ بن يزيد بن سنان املؤدب)٢(يونس • َ ُ َ ِ. 

 .ُّوعنه الذهيل.  بن سعدعن إبراهيم
ِّ وهــو خطــأ إنــام هــو نــوح بــن يزيــد بــن ســيار املــؤدب، وقــد .روى لــه أبــو داود َّ َ

 .تقدم
ْيـونس بـن يزيـد بـن مـشكان: ِّ بن يزيد بن أيب النجاد، ويقال)٣(يونس) ع( .١٧٤٩ ] ب-١٣٤[ُ

ُّبن أيب النجاد األييل، أبو يزيد القريش ُ  .، موىل معاوية بن أيب سفيانِّ
 .مة، والقاسم، والزهري، ونافع، وهشام بن عروة، وغريهمعكر: روى عن

َّبقية، وحسان بن إبراهيم، وسليامن بن بالل، وعبد اهللا بن : وعنه مجاعة منهم َ
املبــارك، واألوزاعــي، وعــثامن بــن عمــر بــن فــارس، وعمــرو بــن احلــارث ومــات 

 .قبله
كتابـــه : كتابـــه صـــحيح، وأنـــا أقـــول: قـــال ابـــن مهـــدي عـــن عبـــد اهللا بـــن املبـــارك

 .صحيح
ما رأيت أروى عـن الزهـري مـن معمـر إال : وقال عبد الرزاق عن ابن املبارك

 .ما كان من يونس األييل، فإنه كتب كل يشء هناك
                                                        

 . زيادة من املصدر)١(
 ).٣٢/٥٥١: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٢/٥٥١: (»هتذيب الكامل «)٣(



 ٤٩٣ 
وإبــراهيم يف قلــة روايتــه أقــل خطــأ مــن يــونس، ورأيتــه : قــال األثــرم عــن أمحــد

 .حيمل عىل يونس
يء عـن سـعيد بأشـياء كـان جيـ: أنكر أبو عبد اهللا عىل يـونس وقـال: قال األثرم

مل يكن يعرف احلديث، وكان : ليس من حديث سعيد، وضعف أمر يونس وقال
ُأرى، أول الكتـــاب فيقطـــع الكـــالم فيكـــون أولـــه عـــن ســـعيد وبعـــضه عـــن : يكتـــب

 .الزهري فيشتبه عليه
 . من رأي الزهري، فيجعلها عن سعيديونس يروي أحاديث: قال أبو عبد اهللا

 .كثري اخلطأ عىل الزهري، وعقيل أقل خطأ منهيونس : قال أبو عبد اهللا
يف حديثـــه عـــن الزهــــري : ســـمعت أمحـــد يقـــول: وقـــال أبـــو زرعـــة الدمـــشقي

فيام سقت السامء «: سامل عن أبيه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم: منكرات منها
 .»العرش

 قيـل .معمـر: أثبـت النـاس يف الزهـري؟ قـالمـن : سئل أمحد: وقال امليموين
 . روى أحاديث منكرة:فيونس؟ قال

ًيـونس أكثـر حـديثا عـن الزهـري مـن عقيـل، : قال أمحـد: وقال الفضل بن زياد
 .ومها ثقتان

ُّأثبت الناس يف الزهري:  وقال عباس عن ابن معني مالك، ومعمر، ويونس، : َّ
َوعقيل، وشعيب، وابن عيينة ُ. 

معمر من أثبت :  وقال يعقوب بن شيبة عن أمحد بن العباس قلت البن معني
ًيونس أسندمها، ومها ثقتان مجيعا، وكان معمر أحكى: أو يونس؟ قال َ ْ. 

َّوقال مرة  .ُّمها عاملان بالزهري: َ



 ٤٩٤ 
سـفيان بـن عيينـة، وزيـاد بـن : ُّأثبت الناس يف الزهـري: وقال عيل بن املديني

 .سعد، ثم مالك ومعمر ويونس من كتابه
ِّنحـــن ال نقـــدم عليـــه يف الز: وقـــال أمحـــد بـــن صـــالح ًهـــري أحـــدا كـــان إذا قـــدم َُ

 .الزهري أيلة نزل عليه فإذا سار إىل املدينة زامله
ُّوقـال حممـد بــن عبـد اهللا بـن عــامر املوصـيل َّ ْمالـك وســفيان ومعمـر، هــؤالء : َ َ
 .ٌأصحاب الزهري، ويونس بن يزيد عارف برأيه

ُّوقال العجيل والنسائي َّ ُّ ْ  .ثقة: ِ
 .صالح احلديث: وقال يعقوب بن شيبة

 .ال بأس به: أبو زرعةوقال 
 .صدوق: وقال ابن خراش

كــان حلــو احلــديث، كثــريه، ولــيس بحجــة، ربــام جــاء : وقــال حممــد بــن ســعد
 .باليشء املنكر

 .ستني ومائة: هـ وقيل١٥٩: ، وقيل)١(]٢[مات سنة 
ُ بن أيب يعفور)٢(يونس)ق م( .١٧٥٠ ْ  .واقد العبدي الكويف: ، واسمه وقدان، وقيلَ
َ، والثـوري، وعـامر الـدهني، وعـون بـن أيب جحيفـة، أبيه، وأخيه عبـد اهللا: عن ُ ْ َ

 .والزهري، وعدة

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(
 ).٣٢/٥٥٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٩٥ 
َّإسامعيل بن أبان الـوراق، وسـعيد بـن منـصور، وعبـاد بـن : وعنه مجاعة منهم ََ َّ

 .يعقوب الرواجني، وعثامن بن أيب شيبة، وحييى بن عبد الرمحن األرحبي
 .ضعيف: قال عباس عن ابن معني

 .ضعيف: م، بلغني عن حييى أنه قالليس يل به عل: وقال أبو داود
 .صدوق: وقال أبو زرعة

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
-١٣٥[يروي عـن الثقـات مـاال يـشبه حـديث األثبـات: )١(»الضعفاء«وقال يف 

 ].أ
ُهو عندي ممن يكتب حديثه: وقال ابن عدي ُ. 

ُّ بـــن يوســـف بـــن محـــاس بـــن عمـــرو الليثـــي املـــدين)٢(يـــونس) ق س م( .١٧٥١ َُّ َ ِّعـــم ، ابـــن َّ َ
ــر بــن عبــد منــاة،  َشــداد بــن أيب عمــرو بــن محــاس، مــوىل بنــي ليــث بــن بكْ ْ َ َ ِ َّ َ

 .يوسف بن يونس بن محاس: من أنفسهم، وقيل: وقيل
، )ق س م(، وعـــن ســـعيد بـــن املـــسيب)كـــن (عمـــه عـــن أيب هريـــرة: روى عـــن

 .، وعطاء بن يسار)س م(وسليامن بن يسار
بــد اهللا بــن عبــد اهللا األمــوي، ، وع)ق س م(بكــري بــن عبــد اهللا بــن األشــج: وعنــه

 ).كن(، ومالك)س م(والدراوردي، وابن جريج
 .حمله الصدق ال بأس به: قال أبو حاتم

                                                        
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل) ٣/١٣٩ ()١(
 ).٣٢/٥٦٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٩٦ 
 .ثقة: َّوقال النسائي

َّفـــيمن اســـمه يوســـف بـــن يـــونس، وخطـــأ مـــن » الثقـــات«وذكـــره ابـــن حبـــان يف  َ
ًوكان من عباد أهل البرصة، ملح يوما امرأة فدعا اهللا، فأ: عكس، قال ً ََ َّ ذهب عينيه، ُ

 .ثم دعا فرد اهللا عليه برصه
 . الفرات، تقدم، هو ابن أيب اإلسكاف)١(يونس •

 . الكذوب)٢(يونس .١٧٥٢
رأيــت يــونس : ذكـره ابــن عـدي، عــن عبــد اهللا بـن أمحــد بــن حنبـل عــن أبيــه قـال

الصدوق عند إبـراهيم بـن سـعد، وجـاء مـرة يـونس الـصدوق فكـان يتبـع الـشيوخ، 
 .كذوب مقلوبيعني بالصدوق ال: قال عبد اهللا

 .ويونس هذا برصي مل حيرضين له يشء: قال ابن عدي
 .)٣(يونس)أ( .١٧٥٣

 .عن إبراهيم بن عمر اليشكري، ال يعرفان
 .وهذا آخر املجلد التاسع من كتاب التكميل وهللا احلمد

 الكنـى قبـل هـذا وهللا َ كتـابُ كتبـتُوقـد كنـت:  اهللا يف مدتـهَقال املصنف فـسح
بـــة هـــذا املجلـــد يـــوم الـــسبت وقـــت أذان العـــرص  مـــن كتاُوفرغـــت. احلمــد واملنـــة

                                                        
 ).٣٢/٥٦١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ). ٨/٥٧٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٨٥: (»ميزان االعتدال«) ٢(
ويظهـــر أن ترمجتـــه ســـقطت مـــن ) ٢/٣٩٨: (»تعجيـــل املنفعـــة«و) ٣/١٩٥٣: (»التـــذكرة«) ٣(

 .اإلكامل



 ٤٩٧ 
مستهل شعبان املبارك سنة أربع وأربعني وسبعامئة باملدرسـة النجيبيـة اجلوانيـة 

ًوهللا احلمــد كثــريا دائــام رسمــدا، ونــسأل  العفــو والعافــة يف الــدنيا واآلخــرة، إنــه )١(ًً
 .سميع الدعاء رب األرض والسامء، والصالة عىل حممد خاتم األنبياء

ِّب إسامعيل بن كثري القريش البرصوي الشافعي مصنفهوكت َ ُ. 
َوفرغ من هذا يوم اخلميس تاسع مجادى األوىل سنة  هـ عىل يد حممد بن ٧٧٤ُِ

َّسليامن بن أيب بكر احلراين  .، غفر اهللا له ولوالديه وجلميع املسلمني، آمني)٢(َ
عـىل آلـه والصالة والتسليم عىل حممد أرشف املرسـلني، وسـيد العـاملني، و

ًوصحبه الطاهرين، صالة دائمة إىل يوم الدين  ].ب-١٣٥[ً

                                                        
 .نسأله:  كذا، ولعل صواهبا)١(
حممد بن سليامن بـن أيب بكـر بـن حممـد بـن حامـد بـن حممـود، الـشمس، أبـو عبـد اهللا :  هو)٢(

 ).هـ٨٤٠(، واملتوىف سنة )هـ٧٥٠(احلراين، املولود سنة 
 ...كتب بخطه الكثري: لسخاويقال ا

ًووصـــفه بأنــــه كـــان خــــريا مــــديام للـــتالوة حافظــــا لكثـــري مــــن التــــاريخ والـــشعر : »الــــضوء الالمــــع«.ًً
)٤/٣١.( 



 ٤٩٧ 
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 ١٢٨...............................................................:وهب اسمه من
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 ٤٣٨..............................................................:يوسف اسمه من
 ٤٧٢...............................................................:يونس اسمه من

 





 
 

 

– 
  ٠٠٩٦٧-٧٣٣٧٠٢٧٩٢: ت
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 رب يرس وأعن يا كريم 

 
 

ُّ األشهيل )١(أبو إبراهيم) س ت( .١٧٥٤ َ ْ ُّاألنصاري املدينَ َ َ ُّ َ. 
ّأيب سعيد اخلدري عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم:  روى عن اللهـم اغفـر «: ُْ
ِّللمحلقني َ ُ«. 

 كان إذا صىل عىل اجلنازة :اهللا عليه وسلمعن النبي صىل )س ت(وعن أبيه 
ُاللهــم اغفــر حلينــا، وميتنــا، وصــغرينا، وكبرينــا، وذكرنــا، وأ«: قــال ّ َّ نثانــا، وشــاهدنا َ

 .»وغائبنا
 .)س ت(حييى بن أيب كثري: روى عنه

َال نــدري مــن هــو وال أبــوه: قــال أبــو حــاتم َّإن أبــا إبــراهيم هــذا هــو : وقــال قــوم. َ
َعبــد اهللا بــن أيب قتــ ــصح ذلــك، وإن كــان عبــد اهللا بــن أيب : وقــال شــيخنا: ادةَ ُّوال ي

ْ عبد األشهل، واهللا أعلم بنيقتادة كنيته أبو إبراهيم، ألنه من بني سلمة وهذا من َ. 
                                                        

 ).٣٣/٥: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٦ 
ُّروى لــه الرتمــذي والنــسائي واإلمــام أمحــد حــديث الــصالة عــىل اجلنــازة مــن  َّ ُِّّ

ار عن حييى بن أيب كثري حديث األوزاعي وهشام الدستوائي وأبان بن يزيد العط
 .عنه

ُّحــسن صــحيح، وروى هــشام الدســتوائي، وعــيل بــن املبــارك : قــال الرتمــذي َّ
ًهـذا احلـديث عـن حييـى عـن أيب سـلمة عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم مرسـال، 
َّوروى عكرمــة بــن عــامر عــن حييــى بــن أيب كثــري عــن أيب ســلمة عــن عائــشة عــن  َ ِ

ث عكرمة غري حمفوظ، وعكرمة ربام هيم يف النبي صىل اهللا عليه وسلم، وحدي
حديث حييـى، وروى حييـى بـن أيب كثـري عـن عبـد اهللا بـن أيب قتـادة عـن أبيـه عـن 

أصــح الروايــات يف هـــذا : ًالنبــي صــىل اهللا عليــه وســـلم، وســمعت حممــدا يقـــول
حييى عن أيب إبراهيم األشهيل عن أبيه، وسألته عن اسم أيب إبـراهيم : احلديث
 .فلم يعرفه
 عـن حييـى بـن ، ثنـا أيـوب بـن عيينـة:خلـف بـن الوليـدثنـا : )١(ال اإلمام أمحدوق
كـان النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم «:  عن أيب هريـرة، قـال، عن أيب سلمة،أيب كثري

 . احلديث»..اللهم اغفر حلينا وميتنا: إذا صىل عىل جنازة قال
ــــو إبــــراهيم الرتمجــــاين • ُّأب ُ ْ ــــراهيم بــــن بــــ: اســــمه. ُّ َّسام، تقــــدم يف َإســــامعيل بــــن إب َّ

 .األسامء
 :وهلم

                                                        
 والنقـــــل عـــــن أمحـــــد مـــــن زيـــــادات احلـــــافظ ابـــــن كثـــــري) ٨٧٩٥ رقـــــم ٢/٣٦٨: (»املـــــسند«) ١(

 .»هتذيب الكامل«عىل



 ٧ 
 .)٢( الشيباين)١(أبو إبراهيم .١٧٥٥
 .عبد احلميد بن جعفر:  وعنه. عيل اهلمداين)٣(]أيب[عن 
سـعيد بـن أيب أيـوب، ذكرمهـا أبـو : عن نافع، وعنه.  املرصي)٤(وأبو إبراهيم .١٧٥٦

 .حاتم
ْموىل بني خطمة، .أبو األبرد •  ً.وقد تقدم أيضا. اسمه زيادَ

ُّ العنــيس الــشامي)٥(أبــو األبــيض) س( .١٧٥٧ َّ ُّ ْ َاملــدين، مــن بنــي زهــري بــن جذيمــة، : ويقــال.َ ُ َْ ُُّ َ َ
 .اسمه عيسى: من بني عامر، يقال: ويقال
ــــه وســــلم كــــان يــــصيل العــــرص  أنــــس: روى عــــن ِّأن رســــول اهللا صــــىل اهللا علي َ ُ

ِّوالشمس بيضاء حملقة، وعن حذيفة َ ُ. 
 .ن بن املغريةَامَ وي،راشِ وربعي بن ح،إبراهيم بن أيب عبلة: روى عنه

 .، ثقة تابعي،شامي: ُّيلْجِقال أمحد بن عبد اهللا الع
 .عرف اسمهُال ي: وقال أبو زرعة
 .اسمه عيسى: وقال أبو حاتم

                                                        
 ).٩/٣٣٢: (»اجلرح والتعديل«) ١(
 .السبائي:  كذا، والذي يف املصادر)٢(
 . زيادة من املصدر)٣(
 ).٩/٣٣٢: (»اجلرح والتعديل«) ٤(
 ).٣٣/٨: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ٨ 
مل يكن أحد بالشام يـستطيع أن : لةَْمحرة بن ربيعة عن عيل بن أيب ْمَوقال ض

فقال الوليد بن عبد  ،ُّْيسنَرييز وأبو األبيض العَحـُيعيب احلجاج عالنية إال ابن م
َّنيَِهوك لتنتاحلجاج كتب يشكُ: امللك أليب األبيض  . أو ألبعثنك إليهَ

ًيـاش أن رجـال مـن اجلـيش أتـى عحدثني إسامعيل بـن : وقال الوليد بن مسلم
ت يف يدك قناة فيها رأي: انة فقالَوُّ بدانق قبل نزوهلم عىل الطَّأبا األبيض العنيس

رؤيـاك ] أ-١٣٦[إن صدقت:  فقال.بء الكوكسنان ييضء ألهل العسكر كضو
 .وانةُّهد يف قتال أهل الطْشُهادة، قال فاستَّهنا للشإ

 .كانت هذه الغزوة سنة ثامن وثامنني:  عن الليثريوقال حييى بن بك
 .روى له النسائي احلديث املتقدم فقط

ام بنــــت َرَ حـــُّمُه أُّمـــُ أ،ابـــن خالـــة أنــــس بـــن مالـــك، ُّاألنـــصاري )١(َُّيبأبـــو أ)دق( .١٧٥٨
 .ملحان امرأة عبادة بن الصامت

ــــلْحُلــــه صــــ ــــن أخــــت ع: بة، وقي ــــه اب ــــصُإن ــــن ال ــــادة ب ــــلَّب ــــن أخ: امت، وقي ــــاب ، هي
 .والصحيح األول

عبد اهللا بن عمرو :  وقيل،بْعَعبد اهللا بن ك: ، وقيلَّيبُاسمه عبد اهللا بن أ: قيل
قــديم م بــن مالــك بــن النجــار، وهــو ْنَبــن قــيس بــن زيــد بــن ســواد بــن مالــك بــن غــ

 . ممن صىل القبلتني،اإلسالم
 .)دق( وعن عبادة بن الصامت، النبي صىل اهللا عليه وسلم:روى عن

                                                        
 ).٣٣/١٢: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٩ 
ـــــــه املثنـــــــى  )١(بـــــــن وضمـــــــضم ،ُّلـــــــة املقـــــــديسْبَ إبـــــــراهيم بـــــــن أيب ع:روى عن

 .)دق(ُّملوكيُاأل
ــشام، وقــالْيَمُذكــره أبــو احلــسن بــن ســ مــات : ع يف الطبقــة األوىل مــن أهــل ال

 .قاله دحيم ،بالشام ببيت املقدس
ام من أصـحاب رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه َّوقال حممد بن سعد فيمن نزل الش

 واسمه عبـد اهللا بـن عمـرو بـن قـيس، ، ابن امرأة عبادة بن الصامتَّيبُ أبو أ:وسلم
ُشهد أبوه وأخوه قيس بن عمرو بدرا ومل يشهدها أبو أ َ وحت،َّيبً الشام يب إىل ُأل َّوَ

 هنــاك، وكـذلك قــال خليفـة بــن خيـاط يف نــسبه، ٌبِقـَعونـزل ببيــت املقـدس، ولــه 
 .غريَّإنه مات بدمشق ودفن بمقربة الباب الص: وقيل

 .روى له أبو داود وابن ماجه
 .ُّمشقيِّ الدُّاميَّ الشُّيِعَالَ الكّبن عيل )٢(أبو أمحد) ق( .١٧٥٩

 .بريُّ وأيب الز، ومكحول، عمرو بن شعيب:روى عن
 .)ق(بقية بن الوليد: روى عنه

 . الكتاببترتيبوى له ابن ماجه حديثه عن أيب الزبري عن جابر يف األمر ر
هذا : جن عن هذا احلديث فقالِّسألت أمحد بن حنبل يف الس: قال أبو طالب
 ومــا ،كتـبُقـات يِّ بـن سـعد وصـفوان والثبحــري ومـا روى بقيـة عـن ،حـديث منكـر

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر. أبو:  يف األصل)١(
 ).٣٣/١٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ١٠ 
 .روي عن املجهولني ال يكتب

 عن عمر ،ةِّ عن بقي،اننحممد بن عمرو بن حرواه : »التهذيب«قال شيخنا يف 
 عــن أيب يــارس ،ُّ وكــذلك رواه أبــو القاســم البغــوي.بريُّ عــن أيب الــز،مــرُبــن أيب ع

 ، عن عمر بن موسى، عن بقية، بن نرصَّعامرعن :  وقيل. عن بقية،بن نرصعامر 
 .رَّامَار عن عَّطَ قاله إسحاق بن يعقوب الع،بريُّعن أيب الز

 . منكر احلديث عن الثقاتُّمشقيِّمر الدُعمر بن أيب ع: وقال ابن عدي
 واهللا ،كـرةْنُة املجهـولني، وروايتـه مِّهو من مـشايخ بقيـ: وقال أبو بكر البيهقي

 .أعلم
ــُّديَســَبري األُّاســمه حممــد بــن عبــد اهللا بــن الــز.ُّبرييُّأبــو أمحــد الــز) ع( • ، ُّويف الكُ

 .تقدم
 .)١(أبو أمحد) خ( .١٧٦٠

ُ روى عنه البخاري يف الرش.ّناينِ عيل الكعن حممد بن حييى بن  .وطُّ
اء َّرَحممــد بــن عبــد الوهــاب الفــ: ، ويقــالُّاينذَمــَ اهلَّمحويــهار بــن َّرَإنــه مــ: قــالي
 .ُّحممد بن يوسف البيكندي: ، ويقالُّيسابوريَّالن
 .انياسمه حممد بن ح.ُّويََغالبأبو األحوص ) م( •

 . وقد تقدم،سلمُروى عنه م .عن عبد العزيز بن أيب حازم وغريه روى 
 .لة تقدمْضَ عوف بن مالك بن ن:اسمه.ُّويفُ الكُّميَشُأبو األحوص اجل) ٤ م بخ( •

                                                        
 ).٣٣/١٥: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ١١ 
 .م تقدمْيَلَم بن سَّالَاسمه س.ُّويفُ الكُّفيَنَأبو األحوص احل) ع( •
اسـمه حكـيم بـن عمـري والـد األحـوص .  الـشامي احلمـيص)١(أبو األحـوص) د ق( •

 .تقدم
 . حممد بن اهليثم بن محاد، تقدم: اسمه،اَربكُْ ع، قايضأبو األحوص) ق( •

مـوىل غفـار، إمـام مـسجد بنـي : ، ويقـال]ب-١٣٦[موىل بني ليـث ،)٢(أبو األحوص .١٧٦١
 .ليث
 .)٤(، وأيب ذر الغفاري أيب أيوب األنصاري: روى عن
 .إنه وثقه:  الزهري ومل يرو عنه غريه، ويقال:روى عنه
 .ءليس بيش: اس الدوري عن ابن معنيقال عب
 وال نعلـــم أن ، وال نعرفــه،أبــو األحــوص مل نقــف عــىل اســمه: ُّسائيَّوقــال النــ

 .ًأحدا روى عنه غري الزهري
 . »الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .ليس بالقوي عندهم: )٣(وقال أبو أمحد احلاكم(
 .)١ ()ال يعرف له حال: )٤(وقال ابن القطان

                                                        
 ).٣٣/١٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/١٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(
، والنقــل عــن أيب أمحــد احلــاكم مــن الزيــادات )٧/٣٢٣(دار الكتــب .ط»ميــزان االعتــدال«) ٣(

 .عىل هتذيب الكامل
مـــن الزيـــادات عـــىل ، والنقـــل عـــن ابـــن القطـــان )٧/٣٢٣(دار الكتـــب .ط»ميـــزان االعتـــدال«)٤(



 ١٢ 
إذا «:  صىل اهللا عليه وسلم قالَّروى له األربعة حديثه عن أيب ذر يبلغ به النبي

 ُّميـديُ قـال احل» فـال يمـسح احلـيص،محة تواجهـهَّم يف الصالة فإن الرُكُقام أحد
 مـن أبـو :لزهـريل فقال له سعد بـن إبـراهيم يعنـي :عن ابن عينية يف هذا احلديث

أما تعرف : ُّهريُّ فقال الز،ث عن رجل جمهولَّدَ حني حبكاملغض !؟األحوص
 وجعـل يـصفه ،وضـة الـذي الـذيَّ يف الرِّيلَصُبني غفـار الـذي كـان يـالشيخ موىل 

 . وسعد ال يعرفه،له
 عـــن ، عـــن ابـــن وهـــب،ًوروى لـــه أبـــو داود حـــديثا آخـــر عـــن أمحـــد بـــن صـــالح

ث يف جملـس ابـن ْيـَسمعت أبا األحوص موىل لبنـي ل:  قال، عن الزهري،يونس
قال رسول اهللا صىل اهللا : ول أنه سمع أبا ذر يق-ب جالسِّيَسُوابن امل-ب ِّيَسُامل

 فــإذا رصف ،ًال يــزال اهللا مقــبال عــىل العبــد يف صــالته مــا مل يلتفــت«: عليــه وســلم
 .»انرصف بوجهه عنه
 .، عن يونس عن عبد اهللا بن املبارك، عن سويد بن نرص،ورواه النسائي

غائط فـال يـستقبل إذا أتى أحدكم ال« :وروى له الطرباين حديثه عن أيب أيوب
 .فهذا مجيع ما له من احلديث »ةالقبل

ُّيبِارَُحأبو إدام امل) بخ( •  . وقد تقدم،امن بن زيدْيَلُ س:، اسمهُّويفُ الكِ
 . تقدم،، اسمه عائذ اهللا بن عبد اهللاُّوالينَأبو إدريس اخل) ع( •

                                                        
 .هتذيب الكامل

 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى وبجانبه عالمة التصحيح ) ١(



 ١٣ 
 .ِّيصِ، محُّاميَّ الشُّوينُكَّالس )١(أبو إدريس) د( .١٧٦٢

 .)د(صفوان بن عمروروى عنه .  احلرضميْريَفُروى عن جبري بن ن
َروى له أبو داود حديثا واحدا عـن عبـد الوهـاب بـن ن ً  عـن أيب ،ِّطيْوَة احلـَدْجـً

 عـن ،ريَفـُبـن نجبـري  عـن ،وينكَُّ عن أيب إدريس الس، ثنا صفوان بن عمرو:اليامن
 ،ثالث ال أدعهن ليشءب«أوصاين خلييل صىل اهللا عليه وسلم : رداء قالَّأيب الد

ـــصيام ثالثـــ ـــام إال عـــىل وأوصـــاين ب ـــام مـــن كـــل شـــهر، وأن ال أن ـــِة أي ر، وتـــسبيحة ْت
 .»الضحى يف احلرض والسفر

 .حاله جمهول: )٢(قال ابن القطان
 .)٤ ()روى عنه غري صفوان(حمله الصدق، : )٣(وقال الذهبي

 .مساور: ار وقيلَّوَ، اسمه سُّويفُالك، ُّبيِهُْر املُّداينْمَاهل )٥(أبو إدريس) ق ت( .١٧٦٣
 .بةَجَب بن نَّيَسُ وامل،وانْفَم بن ص مسل:روى عنه
ــَْج األ:روى عنــه  وحكــيم بــن ،بيــب بــن أيب ثابــتَ وح،ُّديْنــِح بــن عبــد اهللا الكَل

 .ءاّوَّ وكثري الن،لْيَهُ وسلمة بن ك،جبري
                                                        

 ).٣٣/٢٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
هتـذيب «والنقل عنـه مـن زيـادات احلـافظ ابـن كثـري عـىل) ٢/٣٥٧: (»بيان الوهم واإلهيام«) ٢(

 .»الكامل
 ).٧/٣٢٤: (»ميزان االعتدال«) ٣(
 ).صح(ا بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح م) ٤(
 ).٣٣/٢١: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ١٤ 
 .»الثقات« ذكره ابن حبان يف 

ّوقال أبو عمر بن عبـد الـرب  وذلـك غـري ، وفيـه تـشيع،كـان مـن ثقـات الكـوفيني: َ
 . أهل الكوفةمعدوم يف

 .ًدا تقدم يف ترمجة مسلم بن صفوانً ماجه حديثا واحُ وابنُّروى له الرتمذي
أن كـل نبـي «عـن املـسيب بـن نجبـة عـن عـيل  )١(ًوروى له الرتمذي حديثا آخـر

 .»ءاَقَفُأعطي سبعة نجباء ر
 .)٢(أبو إدريس)س( .١٧٦٤

 . يف أهل البرصةُّعدُ ي،غري منسوب
 .ب فجعل يقطعه منهَّنَذُ مُْرسبِيت بُروى عن أنس بن مالك أنه أ
 .انَّروى عنه هشام بن حس

 .روى له النسائي هذا احلديث املوقوف
 .)٣(أبو إدريس( .١٧٦٥

 .)٤ ()ضعفه ابن معني وابن أيب حاتم. روى عنه عبد الصمد

                                                        
 .»هتذيب الكامل«والنقل عن الرتمذي من زيادات احلافظ ابن كثري عىل) ٦٦٢( رقم )١(
 ).٣٣/٢٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ) .٩/٨(لسان امليزان، و)٤/٤٨٧(، وميزان االعتدال)٩/٣٣٤:(»اجلرح والتعديل«) ٣(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح ) ٤(



 ١٥ 
 .)١(أبو أرطأة) س( .١٧٦٦

هنـى رسـول اهللا «:  قـال،]أ-١٣٧[ِّريْدُ روى عن أيب سعيد اخلـ،غري منسوب
 .»مرَّبيب والتَّ والز،مرَّهو والتَّ وسلم عن الزصىل اهللا عليه

 روى لــــه النــــسائي هــــذا احلــــديث عــــن ،)س(روى عنــــه حبيــــب بــــن أيب ثابــــت
 عـن األعمـش عـن ْريَمـُ عن عبد اهللا بن نِّيسابوريّور بن جعفر النصاحلسني بن من
 .حبيب، فذكره

 . صحبة ورواية، لهيفةَُلكان ينزل ذا احل .ُّديَْز األُّويسَّالد )٢(روىأأبو )أ( .١٧٦٧
،  وأبـو سـلمة بـن عبـد الـرمحن، أبو واقد صالح بن حممد بن زائـدة:روى عنه
 . له حديثان، مات يف آخر خالفة معاوية.وغريمها
 .ُّمرييُالن: ، ويقالُّ األنامريْريَهُبو زأ: ويقال ،)٣(أبو األزهر) د( .١٧٦٨

كـان إذا ام، روى عن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم أنـه َّله صحبة كان يسكن الش
 ،، اللهـــم اغفـــر يل ذنبـــيبــيْنَ جُبـــسم اهللا وضـــعت«: أخــذ مـــضجعه مـــن الليــل قـــال

 .»ل ميزاينِّقَهاين، وثِك رُ وف، شيطاينوأخسئ
َ ورش،دانْعَ خالد بن م:روى عنه  .ةَّرُري بن مِثَ وك،ح بن عبيدْيُ

 عن ،انّ عن حييى بن حس،روى له أبو داود هذا احلديث عن جعفر بن مسافر

                                                        
 ).٣٣/٢٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٢/٤٠٠: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/١٩٥٨: (»التذكرة«و) ٤٨٢ص: (»اإلكامل«) ٢(
 ).٣٣/٢٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٦ 
َّرواه أبو مه:  عن خالد بن معدان عنه، وقال، عن ثور بن يزيد، محزةحييى بن ام َ
 .ريَهُ أبو ز: فقال، عن ثورُّاألهوازي

 عـن خالـد عـن ، وكذلك رواه صدقة بن عبد اهللا، عن ثور بن يزيد:قال شيخنا
 .ّ األنامريْريَهُأيب ز
 عـن النبـي صـىل ،ِّيريَمُّ النْريَهُ عن أيب ز،)د(ُّرائيْقَبح املْصُوروى أبو م: قال

َاهللا عليه وسلم حديثا قد كتبناه يف ترمجة ص ْبيح بن حمً  فال أدري هو هـذا أو ،رزُ
 .أبو األزهر: ً وقد قيل يف هذا أيضا،هُغري

ــُســمعت أبــا زرعــة وذ: قــال ابــن أيب حــاتم ــامريَرِك ال :  فقــالُّ لــه أبــو زهــري األن
، ، روى عنـه ثالثـة أحاديـث وهو من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسـلم،ىَّمَسُي

 .كان يسكن الشام
ُ أليب أن رجال سامه حييى بن نَرِكُذ: ًوقال أيضا إنه غري :  وقال، فلم يعرفه،ْريَفً

 .معروف بكنيته فكيف يعرف اسمه
 .همِْر صالح بن د:، اسمهُّيَْرص البُّأبو األزهر الباهيل) د( •

 اســمه صــالح بــن ، رجــل مــن جهينــة،روى شــعبة عــن أيب األزهــر( :قـال أمحــد
 . تقدم.)١ ()همْرِد
 . تقدم،، اسمه أمحد بن األزهر بن منيعُّيسابوريَّأبو األزهر الن) ق س( •
 . تقدم،وةْرَ، اسمه املغرية بن فمشقيِّأبو األزهر الد) د( •

                                                        
 ).صح(ى وبجانبه عالمة التصحيح ما بني القوسني ملحق باحلاشية اليرس) ١(



 ١٧ 
 .ُّيِْرصامل )١(زهرَأبو األ) ق( .١٧٦٩

 .بن اخلطاب وعمر ، وسلامن الفاريس، حذيفة بن اليامن:روى عن
 .ُّذيَبَّ وموسى بن عبيدة الر،ُّيِْرصيد اهللا بن أيب جعفر امل عب:روى عنه

ُروى له ابن ماجه حديثا واحدا عن حممد بن ر ً  أنـا عبـد اهللا بـن :ح املـرصيْمـً
ن أنه سمع َامَ عن حذيفة بن الي، عن أيب األزهر،د اهللا بن أيب جعفري ثنا عب:هليعة

حان ريب العظـــيم  ثـــالث بُســـ«: رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم يقـــول إذا ركـــع
 .»بحان ريب األعىل ثالث مراتُس:  وإذا سجد قال،مرات
 .ُّاخلراساين )٢(أبو األزهر .١٧٧٠

 .ريَمُعن عبد اهللا بن عبيد بن ع
 .مرتوك احلديث: قال األزدي

د ْيـــَنُ ج:ه، وعنـــهِ روى عـــن عكرمـــة وغـــري. زيـــد:ام، اســـمهَّجـــَســـامة احلُأبـــو أ) س( •
 . وقد تقدم.ام وغريهََّجاحل

 .، اسمه زيد بن عيل بن دينار تقدمُّعيَخَّ النُّيِّقَّأبو أسامة الر) س( •
 . تقدم.سامةُ محاد بن أ:، اسمهُّويفُ الكُّيشَرُأبو اسامة الق) ع( •
 . تقدم. بن رافعِْرش، اسمه بُّأبو األسباط احلارثي) ق ت د بخ( •

 .)١(أبو أسباط( .١٧٧١

                                                        
 ).٣٣/٢٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٨٨: (»ميزان االعتدال«) ٢(



 ١٨ 
 .)٢( )ليس بالقوي: قال الدواليب . شيخ حلاتم بن إسامعيل

 .ُّويفُ الكُّجعيَْشاأل )٣(أبو إسحاق) س( .١٧٧٢
ــــــو النــــــ.ِّيِئــــــَُالروى عــــــن عمــــــرو بــــــن قــــــيس امل ــــــه أب رض هاشــــــم بــــــن َّ روى عن

 .]ب-١٣٧[القاسم
ــ َّروى لــه النــسائي حــديثا واحــدا عــن أيب بكــر بــن أيب الن ً ــرض،رضً  ، عــن أيب الن

عـن حفـصة  ،دة بـن خالـدْيـَنُ عن ه،احَّي عن احلر بن الص،سْيَ عن عمرو بن ق،عنه
ــت  ،رشَ والعــ، صــيام عاشــورا:أربــع مل يــدعهن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم«: قال

 .»اةَدَوثالثة أيام من كل شهر، وركعتي الغ
شــيخ آخــر : وهلــم. رسة تقــدمْيــَ، اســمه عبــد اهللا بــن مُّأبــو إســحاق الكــويف) عــس( •

 :يقال له أبو إسحاق
ْ مه، هارون:، اسمهُّالكويف )٤(أبو إسحاق .١٧٧٣  .ُّداينَ
ي ت عن أبيه يف فضل من صىل اثنّشعريَن أيب موسى األة بَدْرُروي عن أيب بي
ـــةةعـــرش  ،ُّ احلـــسن بـــن أيب جعفـــر اجلفـــري: ويـــروي عنـــه. ركعـــة يف اليـــوم والليل

 .ومحاد بن زيد
 . بينهمذكر للتمييز

                                                        
 ).٩/٩(، ولسان امليزان )٤/٤٨٨(ميزان االعتدال «) ١(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق باحلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح ) ٢(
 ).٣٣/٢٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٣/٢٩: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٩ 
 .الكويف )١(وأبو إسحاق .١٧٧٤

 .مْيَُششيخ هل
 .ليس بثقة: قال األزدي

 .ُّالكويف )٢(و إسحاقوأب .١٧٧٥
 . وعنه ضمرة.اء بن أيب رباحعن عط

 .جمهول، ال أدري من هو: قال أبو حاتم
 .، تقدمُّيَْرصسني البُ، اسمه خازم بن احلُّْيسيَمُأبو إسحاق احل) ر( •
 .، اسمه عمرو بن عبد اهللا تقدمُّويفُ الكُّداينْمَ اهلُّبيعيَّأبو إسحاق الس) ع( •
 . تقدم.امنْيَلُيب سامن بن أْيَلُس:، اسمهُّباينْيَّأبو إسحاق الش) ع( •
 .تقدم. إبراهيم بن إسحاق بن عيسى :، اسمهُّقاينْالَّأبو إسحاق الط) ت د مق( •
 . إبراهيم بن حممد بن احلارث تقدم:، اسمهُّاريَزَأبو إسحاق الف) ع( •

ُّيشَرُالقـــ )٣(أبـــو إســـحاق) يس( .١٧٧٦  ُّميِفـــل اهلاشــــَْو، مـــوىل عبــــد اهللا بـــن احلـــارث بـــن نِ
 .ٌّازيَجِح

ً جملسا مل يذكروا اهللا فيه إال كـان ٌما جلس قوم« :هريرة حديثروى عن أيب 

                                                        
 ).٩/١٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٨٨: (»ميزان االعتدال«) ١(
 .)٩/١١: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٨٩: (»ميزان االعتدال«و) ٩/٣٣٣: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 ).٣٣/٣١: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٠ 
 .»ةَرِة، وما مشى أحد ممشى مل يذكر اهللا فيه إال كان عليه تَرِعليهم ت

وقال حممد بن  .ب عن سعيدئ قاله ابن أيب ذ،)يس(روى عنه سعيد املقربي
 . ومل يذكر أبا إسحاق، عن سعيد عن أيب هريرة:عجالن

 .هذا احلديث من هذين الوجهني »اليوم والليلة«يف روى له النسائي 
 .بن سامل )١(أبو إسحاق)أ(( .١٧٧٧
 .وعنه حممد بن أيب حييى .عامر بن سعد بن أيب وقاصعن 

 .جمهول
 .رسينيَّنِالق )٢(أبو إسحاق .١٧٧٨

 .)٣ ()جمهول. قال الدارقطني. عن فرات بن سلامن
ُّيسْوَّالد )٤(أبو إسحاق .١٧٧٩  .مش، موىل بني هاُّينََد املِ

ـُ ب: ويـروي عنـه.، وأيب هريـرة ذكـوان مـوىل عائـشة:يروي عن  بـن عبـد اهللا ْريكَ
 .ًر متييزاِكُ ذ.بن األشج

 . تقدم.، اسمه إبراهيم بن عبد اهللا بن حاتمُّويَرَأبو إسحاق اهل)ق ت( •
 يف ترمجـة أيب .ُّديَقـَ وعنـه أبـو عـامر الع،يرثَوُعن أيب احلـ .أبو إسحاق) فق( •

                                                        
  ).٤/٤٨٩(: »التعجيل«و) ٤/١٩٦١: (»التذكرة«و) ٤٨٣ص: (»اإلكامل«) ١(

 ).٩/١١: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٨٩: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق باحلاشية اليمنى وبجانبه عالمة التصحيح ) ٣(
 ).٣٣/٣٢: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٢١ 
 .يرثَُواحل
 .شيخ حجازي.)١(أبو إسحاق .١٧٨٠

 .عن موسى بن أيب عائشة بأحاديث منكرة
 .ال جيوز االحتجاج به: قال ابن حبان

 .ُّفه الدارقطنيَّعَ ض.عن عاصم األحول.اخلوارزمي )٢(أبو إسحاق .١٧٨١
 .يبَعُ، اسمه شُّميَشُاجل )٣(أبو إرسائيل) يس( .١٧٨٢

بان  ذكره ابن ح. روى عنه شعبة. وله صحبة،ّيِمَشُدة اجلْعَروى عن مواله ج
 .»الثقات«يف 

 .»اليوم والليلة«روى له النسائي يف 
 .ميَشُوقد تقدم حديثه يف ترمجة جعدة اجل

 . تقدم.، اسمه إسامعيل بن خليفةُِّيئَُالأبو إرسائيل امل) ق ت( •
 .ينََداألنصاري امل )٤(أبو إرسائيل)أ(( .١٧٨٣

 .)١ ()حديثه ابن طاووس عن أبيه روى .صحايب 

                                                        
 ).٩/٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٨٨: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٩/١١: (»زانلسان املي«و) ٤/٤٨٩: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٣٣/٣٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٢/٤٠٠٣: (»التعجيل«و) ٤/١٩٦٢: (»التذكرة«و) ٤٨٣ص: (»اإلكامل«) ٤(



 ٢٢ 
 .د تقدم يف األسامءْرثَ عمرو بن م:، اسمهُِّيبَحَّأبو أسامء الر)٤ م بخ( •

 .لَْقيَّالص )٢(أبو أسامء) س( .١٧٨٤
 . صىل اهللا عليه وسلم يلبي هبام سمعت رسول اهللا:روى عن أنس بن مالك
 .)س(ُّبيعيَّروى عنه أبو إسحاق الس

 .ال أعرف اسمه: سئل أبو زرعة عنه فقال:  قال ابن أيب حاتم
 .روى له النسائي هذا احلديث

 .جعفر، موىل بني )٣(أبو أسامء)أ(( .١٧٨٥
 .ابَبُ وزيد بن احل، حممد بن أيب حييى: وعنه. عيل وعثامن:عن
 .)٤ ()قه ابن حبانَّوث

 :]أ-١٣٨[ومن األوهام
ة النبـي صـىل اهللا عليـه َّبـُ سلمة يف ذكر جِّمُعن أ .، موىل أم سلمة)٥(أبو أسامء) س( •

 عــن عبــد امللــك بــن أيب ، هــشيمه، قالــ)س( وعنــه عطــاء بــن أيب ربــاح.وســلم
ـــ ـــا بـــن أيب زا، عـــن عطـــاء، يامنَلُس ـــدةوقـــال حييـــى بـــن زكري  عـــن عبـــد :)س(ئ

 وهــو الــصواب، وكــذلك قــال ، عــن أســامء، عــن عبــد اهللا مــوىل أســامء،امللـك
                                                        

 ).صح(ما بني القوسني ملحق باحلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 ).٣٣/٣٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٢/٤٠٣: (»لالتعجي«و) ٤/١٩٦٢: (»التذكرة«و) ٤٨٣ص: (»اإلكامل«) ٣(
 ).صح( ما بني القوسني ملحق باحلاشية السفىل، وبجانبه عالمة التصحيح )٤(
 ).٣٣/٣٥: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ٢٣ 
 . واحد عن عبد اهللا موىل أسامءُوغري)ق د( ُّصيلَْوغرية بن زياد املُامل

 :ومن األوهام
 .ُّيِمَلَْساأل )١(أبو إسامعيل) ق( •

: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم: روى عن أيب حازم عن أيب هريرة قال
غ عليــه َّ الرجــل عــىل القــرب ويتمــرُّرُمــَ الــدنيا حتــى يُوالــذي نفــيس بيــده ال تــذهب«

ــت مكــان صــاحب هــذا القــرب ولــيس بــه إال الــبالء: ويقــول  قالــه ابــن .»يــا ليتنــي كن
 عــن أيب إســـامعيل ،لْيَضُبــن فــ عــن حممــد ، عــن واصــل بــن عبــد األعــىل:ماجــه

 .ِّاألسلمي
 عــن حممــد بــن ،وعبــد اهللا بــن عمــر بــن أبــان: ُّفــاعيِّوقــال حممــد بــن يزيــد الر

ْ وهو هن،امنْلَ عن أيب إسامعيل وهو بشري بن س:فضيل  .ّيِلمْسَ وليس بأٌّديَ
ْ الرتُّميَلُّأبو إسامعيل الس) س ت( • .  حممـد بـن إسـامعيل بـن يوسـف:، اسمهُّمذيِّ

 .متقد
 . وقد تقدم. إبراهيم بن عبد امللك:، اسمهادَّنَأبو إسامعيل الق)ت س( •
 . وقد تقدم.امن بن رزينْيَلُ إبراهيم بن س:، إسمهبِّدَُؤأبو إسامعيل امل) ق( •

 : سـمعت الـنعامن بـن بـشري:َّأداسمعت مالك بـن : ُّوينُكَّالس )٢(أبو إسامعيل .١٧٨٦

                                                        
 ).٣٣/٣٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٤٩١: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٣٣٦: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٢(

)٩/١٣.( 



 ٢٤ 
ق مــن الــدنيا إال مثــل مل يبــ«: ســمعت النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم يقــول

 فـــإن ،خـــوانكم مـــن أهـــل القبـــورإ يف  اهللاَ فـــاهللاَ،هـــاوالـــذباب متـــور يف ج
 .»عرض عليهمُأعاملكم ت

 شيخه ،هو جمهول: ثم قال:  أبو حاتمه قال،يظوعنه حييى بن صالح الوحا(
 .ا جمهولَّمالك بن أد

 .العبدي )١(أبو إسامعيل .١٧٨٧
 .)٢ ()مرتوك:  قال الدارقطني.عن أنس

اســـمه ظـــامل بـــن ، ، قاضـــيهاُّيْرصَ البـــُّؤيلُّالـــد: ، ويقـــالُّييلِّالـــد )٣(بـــو األســـودأ) ع( .١٧٨٨
بـن نفاثـة بـن عـدي بـن  )٤(سْلـِر بـن حَمـْعَل بـن يَدْنـَعمرو بن سفيان بن ج

:  ويقـال،عمرو بن سفيان:  ويقال،ه عمرو بن ظاملُاسم:  ويقال.يلِّالد
 .عثامن بن عمرو

 .لمْيَوُظمر بن ْيَوُاسمه ع: ُّوقال الواقدي
 وعبـد ، وعبـد اهللا بـن عبـاس،بري بـن العـوامُّ، والـز)قـد(بْعَيب بن كُ أ:روى عن
 ت خ(مر بـن اخلطـابُ وع،)ق ص ت د( وعيل بن أيب طالب،)قد(عودْسَاهللا بن م
ــِر الغَ وأيب ذ،)د( ومعــاذ بــن جبــل،)م(ْنيَصُران بــن حــْمــِ وع،)س  وأيب ،)ع(ِّاريَف

                                                        
 ).٩/١٣: (»ان امليزانلس«و) ٤/٤٩١: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).صح( ما بني القوسني ملحق باحلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )٢(
 ).٣٣/٣٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 .وما أثبتناه من املصدر. حليس:  يف األصل)٤(



 ٢٥ 
 .)م(ِّموسى األشعري
 ،)٤خ(دةْيـَرُ وعبـد اهللا بـن ب،)قـد(شْيَقـُد بن عبـد الـرمحن بـن ر سعي:روى عنه

ه أبـو حـرب ُ وابنـ،)ق د م خ(رَمـْعَ، وحييـى بـن ي)قـد(رةْفـُوعمر بن عبـد اهللا مـوىل غ
 .)ق ص ت د م(بن أيب األسود
اسـمه ظـامل بـن عمـرو : اتم عن حييى بن سعيد وأبو زرعـة وأبـو حـ:قال أمحد
 .بن سفيان

 .رصةباء الويل قض: قال أبو حاتم
ِ واحد مَ غريُسألت: سَّالَوقال الف  .ظامل بن عمرو: ه عن اسمه فقالواِدَلَن وٍ

م َّثقة، وهو أول مـن تكلـ: وقال أبو بكر بن أيب خيثمة عن ابن معني والعجيل
 .يف النحو

 ،)١()كــان ممــن أســلم عــىل عهــد النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم: وقــال الواقــدي(
 .ل يوم اجلمّ مع عيلَلَوقات

 .هلك يف والية عبيد اهللا بن زياد
 .مات يف طاعون اجلارف سنة تسع وستني: هُوقال ابن معني وغري

 :ومن األوهام
 .ُّميَلُّالس )٢(األسودأبو  •

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق باحلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 ).٣٣/٣٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٦ 
َم والرتَْدعن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف التعوذ من اهل  .ديَّ

 .في موىل أيب أيوب األنصاريْيَوعنه ص
 عـن ،رَدْنـُ عـن غ، عـن حممـد بـن املثنـى،ّسائيَّعـن النـ :يِّنُّقاله أبو بكر بـن الـس

 .فيْيَ عن ص،عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند
 .مي وهو الصوابَلُّ السََرس عن النسائي بإسناده عن أيب الي:هُوقال غري

ْوكذلك قال أمحد بن إسحاق بن هب  . عن حممد بن املثنى:ُّنوخيَّول التُلُ
 ومكـي بـن ،)س( والفضل بن موسى،ياضِوكذلك قال أبو ضمرة أنس بن ع

 .ََرسيفي عن أيب اليَ عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن ص:)د(إبراهيم
 .وقد تقدم عىل الصواب يف ترمجة صيفي موىل أيب أيوب

، والـد وكيـع عـن النبـي صـىل اهللا عليـه  بن أيب وكيع التميمي)١(أبو األسود) أ(( .١٧٨٩
ارك عن معمر عن شيخ من بني رواه ابن املب. وسلم يف اليمني الفاجرة

 .متيم عنه
 . الغفاري)٢(أبو األسود  .١٧٩٠

 . عن النعامن الغفاري، عن أيب ذر         
 .وعنه احلارث بن يعقوب، وأمحد بن يونس

                                                        
وذكـــر ) ٢/٤٠٥: (»تعجيـــل املنفعـــة«و) ٤/١٩٦٤: (»التـــذكرة«و) ٤٨٤ص: (»اإلكـــامل«) ١(

 .أبو السود: احلافظ أنه خطأ من احلسيني وأن صوابه
 ).٩/١٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٩١: (»ميزان االعتدال«) ٢(



 ٢٧ 
 .غري ثقة: وقال النسائي. ال أعرفه: قال ابن معني

 . )١( أبو األسود .١٧٩١

 ].ب-١٣٨[.)٢()جمهول. وعنه ابن هليعة. عن عبيد بن أم بن كالب       
ريــــث ُ مــــوىل عمـــرو بـــن ح،وفـــة، قـــايض الكُُّاريبَحــــُامل )٣(أبـــو األســـود) س( .١٧٩٢

 . سويد: اسمه،املخزومي
 .)س(يثَرُمرو بن حَروى عن مواله ع

 .امَدِر بن كَعْسِ وم،)س(ُّاريبَُح احلجاج بن عاصم امل:روى عنه
 . قد تقدم ذكره يف ترمجة احلجاج بن عاصم،ًروى له النسائي حديثا

 . تقدم. بن عبد اجلبارْرضَّ الن:، اسمهُّيِْرص املُّاديَُرأبو األسود امل) ق س د( •
ْ عبــد اهللا بــن خمــ:، والــد ســوادة بــن أيب األســود، اســمهأبــو األســود) س د م( • راق ِ

ْسلم بن خمُم: ويقال  . تقدم فيمن اسمه مسلم.راقِ
 . تقدم.فلْوَن نبري اسمه حممد بن عبد الرمحن بُّروة بن الزُم عِتيَ، يأبو األسود •

 .)٥(ُّأنصاري )٤(أبو األسود .١٧٩٣

                                                        
 ).٤/١٩٦٤: (»التذكرة«و) ٤٨٤ص: (»اإلكامل«) ١(
 ).صح(ة السفىل، وبجانبه عالمة التصحيح ما بني القوسني ملحق باحلاشي ) ٢(
 ).٣٣/٣٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 .)٩/١٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٩١: (»ميزان االعتدال«و) ٩/٣٣٣: (»اجلرح والتعديل«) ٤(
 .الغفاري:  يف املصادر)٥(



 ٢٨ 
: عن النعامن الغفـاري عـن أيب ذر أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال لـه

 .»اعقل«
 . وأمحد بن يونس، احلارث بن يعقوب والد عمرو بن احلارث:وعنه
 .ال أعرفه:  ابن معني عنه فقال)١ ()سألت: عثامن(قال 

 .)٢(كان غري ثقة: وقال النسائي
 .)٣ ()وذكره ابن عدي(

 .املالكي )٤(أبو األسود .١٧٩٤
 .» يف رعيتهَر جتٍل والَدَما ع« : بحديثعن أبيه عن جده

 .ليس حديثه بالقائم: قال احلاكم أبو أمحد
اسـمه : ، قيـلله صـحبة .ُّينََد املُّقيَرُّ الزُّبن ثابت األنصاري )٥(يدَِسأبو أ) س ت( .١٧٩٥

 .عبد اهللا
 فإنــه مـن شــجرة ،هنــوا بـهَّوادالزيـت كلـوا « :يـه وســلم عـن النبـي صــىل اهللا علروى
 .سيدَ عن أيب أ،ِّيِامَّ عن عطاء الش، عن عبد اهللا بن عيسى:ُّوريَّفيان الثُ قاله س»مباركة

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق باحلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 .عند هذا املوضع» لسان امليزان« راجع حاشية)٢(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق باحلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )٣(
 ).٩/١٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٩١: (»ميزان االعتدال«) ٤(
 ).٣٣/٤٠: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ٢٩ 
 عـــن عطـــاء ، عـــن عبـــد اهللا بـــن عيـــسى:)س(ّيَوقـــال حـــسن بـــن صـــالح بـــن حـــ

 .، عن النبي صىل اهللا عليه وسلم عن رجل من األنصار،الشامي
 . عن عبد اهللا بن ثابت،يلَفُّ عن أيب الط، عن جابر اجلعفيِويُور

عبـد اهللا بـن ثابـت  عـن ،ليَضُالفـ وأ عـن أيب الفـضل ،ّفـيُْععن جـابر اجل: وقيل
 .يتَّهان بالزِّداألنصاري يف اال
بـي صـىل اهللا عليـه َّتمـل أن يكـون عبـد اهللا بـن ثابـت خـادم النُحي: قال أبو حاتم

 .وسلم الذي روى عنه الشعبي
 .وراةَّ جاء عمر بصحيفة إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم فيها الت:قال

ى أبا أسيد عبد اهللا بن ثابت الذي َنكُْهذا رجل من األنصار ي: وقال ابن صاعد
 .ّاعديَّ ليس هو أبو أسيد الس، وعنده حديث آخر،يتَّروى حديث الز
 .، وال يصحسيد، بالضمُأبو أ:  وقيل،يدِسَأبو أ: ُّارقطنيَّوقال الد

 .هان بالزيتِّ حديث اإلد، هذا احلديثُّسائيَّمذي والنِّروى له الرت
 .غريب ال نعرفه إال من حديث عبد اهللا بن عيسى: وقال الرتمذي
 : ومن األوهام

 .الرباد )١(يدَِسأبو أ) د( •
ــب َبُعــن معــاذ بــن عبــد اهللا بــن خ ــة م« :عــن أبيــه) د(ي مــة ْلُر وظَطــَخرجنــا يف ليل

احلديث، وعنه حممد بـن عبـد  ».. رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمشديدة نطلب
                                                        

 ).٣٣/٤٣: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣٠ 
 .)د(الرمحن بن أيب ذيب
 .بئ، عن ابن أيب ذ)١(ديكف عن ابن أيب ،ىَّفَصُ عن حممد بن م:قاله أبو داود
َ عن عبد بن مح:ُّمذيِّوقال الرت  عن ،بئ عن ابن أيب ذ،كْيَدُ عن ابن أيب ف،دْيُ
َّأيب سعيد الرب  .ادَ
عن عمرو : ُّسائيَّ وقال الن،هو أسيد بن أيب أسيد بإسناده نحوه: ُّمذيِّقال الرت
د عــن معــاذ بــن ي عــن أيب عاصــم عــن ابــن أيب ذيــب عــن أســيد بــن أيب أســّبــن عــيل

 . ومل يقل عن أبيه، وذكر احلديث،وظلمةطش أصابنا : عبد اهللا قال
 . تقدم. بن ربيعة، صحايب اسمه مالكُّنصاريَ األُّاعديَّ الس) ٢(ْديَُسأبو أ) ع( •

 .ُّويفُالك )٣(أبو األرشس .١٧٩٦
َيـــروي عـــن رشيـــك األشـــياء املوضـــوعة التـــي مل حيـــ: قـــال ابـــن حبـــان ث هبـــا ِّدُ

 .)٤(ب إال عىل وجه االنتباه عليهُتره يف الكُْكِ وال حيل ذ،]أ-١٣٩[رشيك
 .ُّ السلمي)٥( األشدأبو( .١٧٩٧

 .ودأبو األس:وقد قيل فيه . وعنه عثامن بن زفر. عن أبيه عن جده

                                                        
 .فاتك:  يف مطبوعة هتذيب الكامل)١(
 .هذا الرجل وجدته بضم اهلمزة وفتح السني: الناسخ بإزاء هذا االسم بقولهَّحشى ) ٢(
 ).٩/١٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٩٢: (»ميزان االعتدال«) ٣(
 .كام يف املصادر. اإلنباء عنه:  كذا، وصوابه)٤(
 ).٢/٤٠٦: (» تعجيل املنفعة «، )٤/١٩٦٦: (» التذكرة «، )٤٨٥ص: (» اإلكامل «)٥(



 ٣١ 
ــصحيح : وقــال ابــن مــاكوال ــشديد الــدال: وال وذكــر . أبــو األشــد باملعجمــة وت

 . )١ ()بعضهم أن جده عمرو بن عبسة
 .ُّميْرَاجل )٢(أبو األشعث) ت( .١٧٩٨

 مل يـذكره ابـن أيب حـاتم وال .البـةِ روى عنـه أبـو ق.عن الـنعامن بـن بـشريروى 
 .احلاكم، روى له الرتمذي وابن ماجه

وهكذا وقع عند  »كامله« يعني احلافظ عبد الغني يف هكذا ذكره: قال شيخنا
 .الرتمذي يف حديث النعامن يف فضل اآليتني من آخر سورة البقرة

 عــن أشــعث بــن عبــد ، عــن محــاد بــن ســلمة، عــن ابــن مهــدي،نــدارُرواه عــن ب
 عــــن ،ِّمــــيْرَ عــــن أيب األشــــعث اجل،ِّمــــيْرَ عــــن أيب قالبــــة اجل،ِّمــــيْرَالــــرمحن اجل

 .شريَعامن بن بُّالن
عــن أيب األشــعث :  وقــاله النــسائي مــن حــديث محــاد بــن ســلمة بإســنادورواه

 . وهو الصواب.عاينْنَّالص
َومـا رأيـت أحــدا غـري الرتمــذي ذكـر أبــا األشـعث اجل  ال يف هـذا احلــديث َّمــيْرً

 .عىل الصوابًعاليا  وقد وقع لنا ،ٌّميْرَ الصنعاين جَّوال يف غريه، وال ذكروا أن
 ثنـا :َالعيـيشد اهللا بـن حممـد يـ ثنـا عب: أيب القاسـم البغـويثم ساقه مـن حـديث

 عـن أيب ، عـن أيب قالبـة،ّ أنـا األشـعث بـن عبـد الـرمحن اجلرمـي:محاد بن سـلمة
ــص قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه :  عــن الــنعامن بــن بــشري قــال،نعاينَّاألشــعث ال

                                                        
 ).صح(القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى ، وبجانبه عالمة التصحيح ما بني ) ١(
 ).٣٣/٤٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٢ 
منـه عام أنـزل ق الساموات واألرض بألفي ُلخيًكتب كتابا قبل أن إن اهللا «: وسلم

 .»قرئان يف بيت ثالث ليال فيقربه شيطانيآيتني ختم هبام سورة البقرة فال 
 . وقد تقدم.دهآ، اسمه رشاحيل بن أبو األشعث الصنعاين) ٤ م بخ( •
 .ًدام، تقدم أيضاِْق أمحد بن امل:، اسمهُّيلِْجأبو األشعث الع •

 .)١(أبو األشعث .١٧٩٩
 .اد بن زيد ومح، جرير بن حازم: وعنه.ن جابر بن زيدع

 .شيخ حلامد بن زيد ليس باملشهور: قال أبو حاتم
 : وهلم(

 .بن عمرومحزة  عن .)٢(أبو األشعث .١٨٠٠
 .)٤ () ذكرمها أبو حاتم»..احَفِأوله س«: عمرعن ابن  )٣(وأبو األشعث .١٨٠١

 . تقدم.انَّيَ جعفر بن ح:، اسمه ُّيِدِارَطُأبو األشهب الع) ع( •

 .)٥(أبو األصفر( .١٨٠٢
 .)٦ ()وعنه مبارك بن فضالة.  بقصة أويس القرينعن صعصعة بن معاوية

                                                        
 ).٩/٣٣٢: (»اجلرح والتعديل«) ١(
 ).٩/٣٣٢: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 ).٩/٣٣٢: (»اجلرح والتعديل«) ٣(
 ).صح( ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى ، وبجانبه عالمة التصحيح )٤(
 ).٩/١٥: (»اللسان«و) ٤/٤٩٢: (»امليزان«)٥(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى ، وبجانبه عالمة التصحيح )٦(



 ٣٣ 
 .ً أيضا. عبد الرمحن بن سلامن تقدم:، اسمهُّالينْوَس اخلَيَْعأبو األ) د( •

 .)١(أبو األعني)أ( .١٨٠٣
 .ً»ة فكأنام قتل مرشكاَّيَمن قتل ح« ً:روى عن أيب األحوص عن ابن مسعود مرفوعا

ليس هلـا ا السند أحاديث روى هبذ: وقال( حبان، ُفه حييى بن معني وابنَّعَض
 .)٢ ()أصل

 . ال أعلم روى عنه غري حممد بن زيد،جمهول: قال أبو حاتم
 .ُّيِْرص املُّداينْمَاهل )٣(حَلَْفأبو أ) ق س د( .١٨٠٤

 .)ق س د(ِّافقيَر الغْيَرُ عبد اهللا بن ز:روى عن
 ،)ق س(عبةَّعبة عبــد العزيــز بــن أيب الــصَّ وأبــو الــص، بكــر بــن ســوادة:روى عنــه

 .د بن أيب حبيبويزي
روى له أبـو داود والنـسائي وابـن ماجـه حديثـه عـن عبـد اهللا بـن زريـر أنـه سـمع 

َ حريرا فجعلَ اهللا صىل اهللا عليه وسلم أخذَّ نبيَّإن: عيل بن أيب طالب يقول  يف ُهً
 ٌّلِمتي حـُ عىل ذكور أٌ هذين حرامَّإن«: ًبا فجعله يف شامله ثم قالَهَيمينه وأخذ ذ

 .ري وجه عنهجوه من غ أخر»إلناثها
 .جمهول: )١(قال ابن القطان

                                                        
: »امليــــزان«و) ٢/٤٠٧: (»التعجيـــل«و) ٤/١٩٦٧: (»التــــذكرة«و) ٤٨٥ص: (»اإلكـــامل«) ١(

 ).٩/١٦: (»اللسان«و) ٤/٤٩٢(
 ).صح(وبجانبه عالمة التصحيح ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى ، )٢(
 ).٣٣/٤٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٤ 
 ،ه كنيتـهُاسـم: د، وقيـلْعَسـ: ، اسـمه أسـعد، وقيـلفْيـَنُل بـن حْهَأبو أمامة بن س) ع( •

 .واألول هو املشهور وقد تقدم
 . تقدم.النْجَي بن عَدُ، اسمه ص الصحايبُّمامة الباهيلُأبو أ) ع( •

 .ُّنصاريَ األُّويََلالب )٢(أبو أمامة) ٤م( .١٨٠٥
ثعلبة بن عبد : لبة ويقالْعَعبد اهللا بن ث: ويقال(بة َلْعَ إياس بن ث:صحايب اسمه

دة بـن ْرُ األنـصار، وهـو ابـن أخـت أيب بـ)٣ () مـن، حليف بني حارثـة بـن احلـارثاهللا
 .يارِن

 .بة بن سهلَلْعَاسمه ث: وقال أبو حاتم
 .ِّنيَُهس اجلْيَنُ وعن عبد اهللا بن أ، النبي صىل اهللا عليه وسلم:روى عن
 ُّنـيَُهس اجلْيَنُ وعبد اهللا بن أ،)ق د(ُّويََلمامة البُ ابنه عبد اهللا بن أيب أ:روى عنه

ــل) ت( ــة : )٤(وقي  وعبــد اهللا بــن ،عبــد اهللا بــن أنــيس اجلهنــي )٥(عــنعبــد اهللا بــن عطي
 . وحممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ،)ق س د م(كعب بن مالك
 ،وال يعرف اسمه] ب-١٣٩[ هو ابن ثعلبة أبو أمامة األنصاري: قال الرتمذي

                                                        
والنقـل عـن ابـن القطـان مـن زيـادات احلـافظ ) دار الكتـب.  ط٧/٣٣٠: (»ميـزان االعتـدال«) ١(

 .»هتذيب الكامل«ابن كثري عىل
 ).٣٣/٤٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).صح(حيح ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى ، وبجانبه عالمة التص)٣(
 .»هتذيب الكامل« هذا من زيادات احلافظ ابن كثري عىل)٤(
 .بن خطأ:  يف األصل)٥(



 ٣٥ 
 .وقد روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أحاديث

 .روى له اجلامعة سوى البخاري
 .ُّويفُ الكُّميْيَّة التّيَُمأبو أ: ، ويقال)١(مامةُأبو أ) د( .١٨٠٦

 . حديث جواز الكرى يف احلج() د(روى عن عبد اهللا بن عمر 
 .بَّيَسُوالعالء بن امل، )٣ ()يمي، وشعبة عمرو الفق)٢(]احلسن بن: [روى عنه

 أبو أمامة الذي يروي عن ابن عمر ثقة، :بن منصور عن ابن معنيإسحاق قال 
 .عرف اسمهُوال ي

 .ال بأس به: وقال أبو زرعة
 .روى له أبو داود هذا احلديث

 .ويقال أبو أمية يأيت. آمنةأبو ) أ(( •
ْأبو أمني)أ( .١٨٠٧ َ ُ)٤(. 

 .جمهول. الوازع جابر بن عمرووعنه أبو . عن أيب هريرة
 . عتبة الدمشقي)٥(أبو أمية)أ( .١٨٠٨

                                                        
 ).٣٣/٥٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 . ما بني املعقوفتني غري ظاهر يف األصل فأحلقناه من املصدر)٢(
 . ما بني القوسني ملحق يف احلاشية العليا )٣(
 ).٢/٤٠٧: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/١٩٦٨: (»التذكرة«و) ٤٨٥ص: (»اإلكامل«) ٤(
 ).٢/٤٠٨: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/١٩٦٩: (»التذكرة«و) ٤٨٦ص: (»اإلكامل«) ٥(



 ٣٦ 
 .وعنه معاوية جمهول. عن أيب سالم األسود

 . التغلبي)١(أبو أمية)أ( .١٨٠٩
 .وعنه حرب بن هالل الثقفي. روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 . )٢(أبو أمية)أ( .١٨١٠
  .)٣ ()لعله أيوب بن خوط. وعنه يزيد بن هارون. عن احلسن

 .ُّقيْشَمِّ الدُّباينْعَّالش )٤(أبو أمية) ق ت د عخ( .١٨١١
ْاســمه حي: يعَمُ وأبــو حــاتم وأبــو احلــسن بــن ســُّقــال أبــو مــسهر والبخــاري  ،مــدُ

 .امرَخُ إن اسمه عبد اهللا بن أ:وقيل.وري بفتح الياءُّ بخط أيب عبد اهللا الصَدِووج
 .ِّنيَُشلبة اخلْعَ وأيب ث،لَبَ ومعاذ بن ج،بارَْح كعب األ:روى عن
 وعمـرو بـن ،ُّقفيَّفيان الثُ وعبد امللك بن س،بةَلكَْ عبد السالم بن م:روى عنه

 .)ق ت د عخ(ُّميْخَّ اللجارية
 .ه ببيت اآلبارُدَلَو: حيمُقال د

 .ٌّ جاهيلٌّشامي: قال أبو حاتم

                                                        
 ).٢/٤٠٩: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/١٩٦٩: (»التذكرة«و) ٤٨٧ص: (»اإلكامل«) ١(
 ).٢/٤٠٩: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/١٩٦٩: (»التذكرة«و) ٤٨٧ص: (»اإلكامل«) ٢(
 ).صح(وسني ملحق يف احلاشية اليمنى ، وبجانبه عالمة التصحيح  ما بني الق)٣(
 ).٣٣/٥٣: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٧ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 ،ن ماجـــه وابـــ، والرتمـــذي،وأبـــو داود ،»أفعـــال العبـــاد« يف ُّخـــاريُروى لـــه الب
ًحديثا واحدا ً. 

 ثنا ابـن :ُّقاينْالَّ ثنا سعيد بن يعقوب الط: العزيز بن عبدّثنا عيل: قال الطرباين
ـــا ع:املبـــارك ـــة ثنـــا عمـــرو بـــن :كـــيمَبـــة بـــن أيب حْتُ ثن ـــة ُ ثنـــا أبـــو أ:خمـــيَّ اللجاري مي

يـا أبـا ثعلبــة كيـف تـصنع يف هــذه : أبــا ثعلبـة اخلـشني فقلــتأتيـت :  قـال:ُّباينْعَّالـش
ْياأهيا الذين آمنُوا عليكم أنفسكم ال يرضكم مـن  ﴿: لـهقو:  آيـة؟ قلـتّأي:  قال؟اآلية َ ْ َ ََ ْ ْ َ ْ َ ُُّ ُّ َُ ََ ُ ُُ َ ََّ َِ

ْضل إذا اهتديتم ُ َ َْ ْ َ َِّ َ﴾،سـألت عنهـا ،ًأمـا واهللا لقـد سـألت عنهـا خبـريا:  قـال 
 ،عـن املنكـرمروا بـاملعروف وتنـاهوا آتـ«: رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم فقـال

ُا مطاعــا وهــوى مَّحُفــإذا رأيــت شــ ً ً ًعــا ودنيــا مــؤثرةَبَّتً  وإعجــاب كــل ذي رأي برأيــه ،ً
 الـصابر ، فإن من ورائكم أيام الصرب،ِّامَوَ عنك أمر العك ودعِفعليك بخاصة نفس

: قال( .ً»ل يف ذلك الزمان أجر مخسني رجال للعام،ابض عىل اجلمرَفيه مثل الق
 منـا  )١ ()ًقيل يا رسـول اهللا أجـر مخـسني رجـال:  أيب حكيم قالتبة بنُوزادين غري ع

 رواه الرتمــذي عـن ســعيد بــن .»ًال بـل أجــر مخــسني رجـال مــنكم«:  قــال؟أو مـنهم
 . حسن غريب: وقال،يعقوب

 . قد تقدم.ةَّميُ عمرو بن أ:، صحايب اسمهُّريْمَّة الضّميُأبو أ) ع( •
ُّويسُســَرَّأبــو أميــة الط .١٨١٢  عــن أيب نعـــيم ،سلمُراهيم بـــن مــ، اســـمه حممــد بــن إبــِ

 .ه، وعنه أبو داود فيام قيلِوغري

                                                        
 ).صح( ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى ، وبجانبه عالمة التصحيح )١(



 ٣٨ 
 . تقدم.ُّ أنس بن مالك الكعبي:، صحايب اسمهُّيْريَُشة القَّميُأبو أ •

 . حجازي،ُّاألنصاري: ، ويقالُّزوميَْخامل )١(ةَّميُأبو أ) ق س د( .١٨١٣
معـه وجـد ُ قـد اعـرتف ومل يٍ بلـصَىِتُ أنه أروى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 . احلديث..اعَتَم
موىل آل أيب ذر، روى له : ويقال) ق س د( ّرَ أبو املنذر موىل أيب ذ:روى عنه
 . وابن ماجه هذا احلديثُّسائيَّأبو داود والن

 .بن يعىل )٢(ةَّيَُمأبو أ .١٨١٤
 وقــال ابــن .فه الــدارقطنيَّ ضــع.)٣ ()عــن هــشام بــن عــروة وغــريه(و إســامعيل هــ
 .اصَّوَه إال للخ الرواية عنُّلَِحتال : حبان
 .)٤(ةَّيَُمأبو أ .١٨١٥

عـن ، )٥(رةْمَ حدثني حسني بن عبـد اهللا بـن أيب ضـ:ةَّيَمُ ثنا أبو أ:قال عبد الرزاق
ىل يــوم الــسبت فــال ّطــامــن احــتجم يــوم األربعــاء و« :عــن عــيل )٦(]عــن جــده[أبيــه 

                                                        
 ).٣٣/٥٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/١٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٩٣: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).صح(قوسني ملحق يف احلاشية اليمنى ، وبجانبه عالمة التصحيح  ما بني ال)٣(
: »لـــــسان امليـــــزان«و) ٤/٤٩٣: (»ميـــــزان االعتـــــدال«و) ٢/٣٠٣: (»علـــــل ابـــــن أيب حـــــاتم«) ٤(

)٩/١٨.( 
 .حسني بن عبد اهللا بن ضمرية، كام يف املصادر: كذا، وصوابه)٥(
 .زيادة من املصدر)٦(



 ٣٩ 
 .»يلومن إال نفسه
 . وحسني مرتوك،أبو أمية ال أعرفه: قال أبو حاتم

َ دارا بطَّ ألنه أول من اختط؛َّطتُْخامل )١(ةَّيَُمأبو أ .١٨١٦  .وسُسَرً
 .ليس بثقة، وال مأمون: »امليزان«قال يف  .روى عن مالك

 .، وصوبه ابن معنيأبو آمنة الفزاري، كويف: ويقال. ) ٢( أميةأبو) أ(( .١٨١٧
 .)٣() روى عنه أبو جعفر الفراء أنه رأى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم،صحايب

ــــو ) ع( • ــــسأب ــــس، اســــمه جــــد . ُّحيَبْصــــَأل اأن ــــن أن ــــك ب ــــكمال ــــن أيب عــــامرمال  . ب
 .]أ-١٤٠[تقدم

س بن مالك ْيَوُ عبد اهللا بن عبد اهللا بن أ:، اسمهُّينََد املُّحيَبَْصس األْيَُوأبو أ) ٤م( •
 . تقدم.بن أيب عامر

 .، اسمه زياد احلارثي)٤(أبو األوبر) أ(( .١٨١٨

 .)٥ ()وعنه عبد امللك بن عمري. عن أيب هريرة
َعبدة، اسمه عامر بن ُّيلََجأبو إياس الب) قد قم( • َ  . تقدم. عن ابن مسعودَ
 . تقدم. وعنه شعبة، عن أنس،ةَّرُعاوية بن قُ م:، اسمهُّينَُزياس املِأبو إ) ع( •

                                                        
 ).٩/١٨: (»ان امليزانلس«و) ٤/٤٩٣: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٢/٣٩٩: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/١٩٥٥: (»التذكرة«و) ٤٨٢ص: (»اإلكامل«)٢(
 ).صح( ما بني القوسني ملحق يف احلاشية السفىل ، وبجانبه عالمة التصحيح )٣(
 ).٢/٥٧٧: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/١٩٧٠: (»التذكرة«و) ٤٨٧ص: (»اإلكامل«)٤(
 . احلاشية اليرسى ما بني القوسني ملحق يف)٥(



 ٤٠ 
 . تقدم.يمَلُ، عن صفوان بن سّ عبد اهللا بن عيل:، اسمهُّفريقيأبو أيوب اإل) دت( •
 . تقدم. خالد بن زيد: اسمه،حابة، من كبار الصُّأبو أيوب األنصاري) ع( •
 .)١ () تقدم،ّقيَّ سليامن بن عبيد اهللا الر:، اسمهابَّطَأبو أيوب احل) ت ق(( •
 . تقدم. سليامن بن عبيد اهللا:، اسمهُّالينْيَأبو أيوب الغ) م س( •

 ،، اســمه حييــى بــن مالــكُّكــيَتَ العُّديَْز األ)٣(ُّيِاغــََرامل )٢(أبــو أيــوب) ق س د م خ( .١٨١٩
 .حبيب بن مالك: ويقال
 د م( وعبـد اهللا بـن عمـرو، وعبد اهللا بن عبـاس،)د(دبْنُ سمرة بن ج:روى عن

 .)س د خ(ويرية بن احلارثُ وج،)م( وأيب هريرة،)ق س
ـــاينُ وثابـــت الب،ُّيلْجـــِ أســـلم الع:روى عنـــه  وأبـــو الواصـــل عبـــد احلميـــد بـــن ،ُّن

 .ُّينَْوران اجلْمِ وأبو ع،)س د م خ( وقتادة،واصل
 .ثقة: ُّسائيَّقال الن

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 . مات يف والية احلجاج عىل العراق:قال أبو حاتم

أن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه « :لــه عنــد البخــاري حــديث واحــد عــن جويريــة
: ال، قـال: أصمت أمس؟ قالت:  وسلم دخل عليها يوم مجعة وهي صائمة فقال

 .»فافطري: ال، قال: ًأتريدين أن تصومي غدا؟ قالت
                                                        

 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى ، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 ).٣٣/٦٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(
قــال أبــو : حاشــية بخــط املؤلــف:ذا املوضــع معلقــا عــىل هــذه النــسبةكتــب الناســخ بــإزاء هــ) ٣(

 . انتهى .ة عامنموضع بناحي:  وقال حممد بن جريراملراغي قبيل من األزد ،: حاتم



 ٤١ 
 ســليامن بــن داود بــن عــيل بــن عبــد اهللا بــن :، اســمهأبــو أيــوب اهلاشــمي) ٤ عــخ( •

 .عباس، تقدم
عبـد اهللا بـن أيب :  سليامن وقيل: اسمه،امن بن عفانْثُ، موىل عأبو أيوب) د بخ( •

 . تقدم فيمن اسمه عبد اهللا. روى عن جبري بن مطعم، برصي،يامنَلُس
 .رََّامالت )١(أبو أيوب( .١٨٢٠

سألت أيب عنه : حدثنا عبد اهللا بن أمحد قال:  قال الدواليب.ّاينَنُ البعن ثابت
َّ، خرقنا حديثه األحاديثيقلب كان ،ليس بيشء: فقال َ() ٢(.  

 .، غري منسوب)٣(أبو أيوب) س( .١٨٢١
 . الزهري عن ابن عمر يف صالة اخلوف:روى عن
َ اهليثم بن مح:روى عنه  .ًد مقرونا بالعالء بن احلارثْيُ

 .)٤(أبو أيوب .١٨٢٢
 . وعنه حممد بن املنكدر.لدْخـَ بن مةعن مسلم

 . وعنه مسعر. بن مالكةعن قطب . موىل أيب ثعلبة،)٥(أبو أيوب .١٨٢٣

                                                        
 ).٩/١٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٩٤: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى ، وبجانبه عالمة التصحيح )٢(
 ).٣٣/٦٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(
ومل يرمــــز لــــه ) ٢/٤١٠: (»التعجيــــل«و) ٤/١٩٧٢: (»التــــذكرة«و) ٤٨٧ص: (»اإلكــــامل«) ٤(

 ).أ(وحقه يف األصل، 
ومل يرمــــز لــــه ) ٢/٤١١: (»التعجيــــل«و) ٤/١٩٧٣: (»التــــذكرة«و) ٤٨٨ص: (»اإلكــــامل«) ٥(

 ).أ(يف األصل، وحقه 



 ٤٢ 

)١( 

 . تقدم يف األسامء. عبد الرمحن بن عثامن:، اسمهُّراويَْكر البَْحأبو ب) ق د( •
 .ء، تقدم يف األسامُّاغميَّس الرتْيَ، اسمه عبد اهللا بن قأبو بحرية •

 :وهلم
 .)٢(أبو بحر) أ( .١٨٢٤

 . ذكره أبو حاتم.احلكمأبو  وعنه زيد .عن الرباء بن عازب
 .ثعلبة )٣(رَْحأبو ب)أ( •

َ وعنه القاسم بن رش.عن أنس  . تقدم،يحُ
 .ً تقدم أيضا. سعيد بن فريوز:، اسمهرتي الطائيَْخأبو الب) ع( •

                                                        
 .بلغت املقابلة عىل خط املؤلف: كتب الناسخ بإزاء هذا املوضع ) ١(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٢٩٤: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٣٤٨: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٢(

: »تعجيــــــــــــل املنفعـــــــــــــة« و)٤/١٩٧٥: (»التــــــــــــذكرة«و) ٤٨٩ص: (»لاإلكــــــــــــام«و) ٩/٢٠(
)٢/٤١٤.( 

 ).٢/٤١٤: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/١٩٧٥: (»التذكرة«و) ٤٨٩ص: (»اإلكامل«) ٣(



 ٤٣ 
 .، من أهل صيدا)١(رتيَْخأبو الب .١٨٢٥
 .بهَّذَم وكْيَحُفه دَّضع

 .ً وهب بن وهب تقدم أيضاي القايضَرتَْخو البأب •
 :فأما
 .مييجُاهل )٢(يَرتَْخأبو الب .١٨٢٦
 .ثقة: ابن معني: فقال

 :وهلم(
 . األزدي)٣(أبو البخرتي .١٨٢٧

 .روى عنه أبو عبد الرمحن احلبىل
 :و

 .)٤(أبو البخرتي .١٨٢٨
 .)٥(وعنه إبراهيم بن عدي.عن رجل عن سعيد بن جبري

                                                        
 ).٩/٢٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٩٤: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٩/٣٤٧: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 ).٩/٣٤٦: (»اجلرح والتعديل«) ٣(
 ).٩/٣٤٦: (»ح والتعديلاجلر«) ٤(
 .راجع تعليق العالمة املعلمي عىل هذا املوضع) ٥(



 ٤٤ 
 .)١ ()ذكرهم أبو حاتم

عة َْيبُ بــن ضــ بــن حارثــةالنْجــَد بــن العَي بــن اجلــِدَبــن عاصــم بــن عــ )٢(احَّدَبــأبــو ال) ٤( .١٨٢٩
 ،لفاء لبني عمرو بن عوفُ ح،اعةَضُ ق بن بن احلافِيلَ، من بُّنصاريَاأل

 . عدي:قيل اسمه
 وعبـد ،احَّدَه عاصـم بـن أيب البـُ ابنـ: روى عنـه. أبيه عاصم بن عـدي:روى عن

 وأبـو بكـر بـن حممـد ، احلـارث بـن هـشامامللك بن أيب بكر بن عبد الـرمحن بـن
 .مرو بن حزمَبن ع

ى أبــا َنــكُْويغلبــه عليــه  ٌبَقــَاح لَّدَأبــو البــ:  عــن الواقــدي،قــال حممــد بــن ســعد
 ، وكان ثقة، وهو ابن أربع وثامنني، تويف سنة عرش ومائة يف خالفة هشام،عمرو

 .قليل احلديث
 .]ب-١٤٠[مات سنة سبع عرش ومائة: وقال أبو بكر بن أيب عاصم

 .تسع عرشةسنة : وقال ابن حبان
 .عديًروى له األربعة حديثا وقد تقدم ذكره يف ترمجة أبيه عاصم بن 

، عـن زيـاد بـن ُّ الكـويفُّوينكَُّس الـسْيَجاع بن الوليد بن قُ ش:، اسمهأبو بدر) ع( •
 . تقدم.خيثمة

 . تقدم.ه، روى عنه ابن ماجُّيَربُاد بن الوليد الغَّبَ ع:، اسمهأبو بدر) ق( •

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح ) ١(
 ).٣٣/٦٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٥ 
عـــامر بـــن :  احلـــارث ويقــال:، اســمهبــن أيب موســـى األشـــعري )١(أبــو بـــردة )ع( .١٨٣٠

 .اسمه كنيته: س، ويقالْيَعبد اهللا بن ق
 مكانـه َّىلَ وويل القـضاء هبـا فعزلـه احلجـاج وو،، من أهل الكوفـةفقيه ،ٌّتابعي

 .أخاه أبا بكر
َ، والرب-وله صحبة-ين َزُ املواألغر ، األسود بن يزيد النخعي:روى عن اء بن َ

عة ْيَبُبـيش، وضـُر بـن حِ وز،بري بن العـوامُّم، والزْيَثُبيع بن خَّعازب، وحذيفة، والر
 وعبـد اهللا ، وعبد اهللا بن عمـرو،مرُ وعبد اهللا بن ع،مَالَني، وعبد اهللا بن سَصُبن ح

 بــن أيب طالــب، وعــوف بــن مالــك ّ وعـيل،روة بــن الــزبريُزيــد األنــصاري، وعــيبـن 
، ومعاوية بن أيب سفيان، واملغرية بـن ِّسلمة األنصاريَمد بن ماألشجعي، وحم

ـــَشـــعبة، وأبيـــه أيب موســـى األشـــعري، وأيب هريـــرة، وأيب هـــالل الع ، وأســـامء ِّيكِّ
 . املؤمننيِّمُس، وعائشة أْيَمُبنت ع(

ـــراهيم بـــن عبـــد الـــرمحن:روى عنـــه ـــَّ الس)٢ () إب ـــح بـــن عبـــد اهللا ُّكيَسكْ ، واألجل
د اهللا، يـــــرق بـــــن قـــــيس، وإســـــحاق بـــــن حييـــــى بـــــن طلحـــــة بـــــن عب، واألزُّديْنـــــِالك

رتي َْخعثاء، والبَّ بن أيب الشثشعث بن سوار، وأشعأوإسامعيل بن أيب خالد، و
ة، َّرُردة، وبــرش بــن قـــُبــن املختــار، وابــن ابنــه أبــو بــردة يزيــد بــن عبــد اهللا بــن أيب بــ

ــ: ويقــال ــرش الكََّرُق ــُ، وبُّبــيْلة بــن ب ــالل بــن أيب ُج، وابنــَألشــ بــن عبــد اهللا بــن اْريكَ ه ب
، وثابــت بــن احلجــاج، وجــابر بــن ُّنــاينُم البَلْســَ، وثابــت بــن أُّبــة العنــربيْوَردة، وتُبــ
ـــَة جـــامع بـــن شـــداد، واحلـــسن بـــن احلَرْخَزيـــد اجلعفـــي، وأبـــو صـــي  ،ُّعـــيَخَّم النكَ

                                                        
 ).٣٣/٦٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).صح(لتصحيح  ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة ا)٢(



 ٤٦ 
َ ومح،لمْيَّوحكيم بن الد  ،ُّديَْو وداود بـن يزيـد األ،مةَلَ وخالد بن س،د بن هاللْيُ
 ،ُّالينْوَامن بــــن داود اخلــــْيَلُ وســــ،دةْرُ وابنــــه ســــعيد بــــن أيب بــــ،ْرضَّوســــامل أبــــو النــــ

ـــُ وشـــ،ار أبـــو احلكـــمَّيَ وســـ،ُّوســـليامن بـــن عـــيل اهلاشـــمي ـــار الكُ  ،ُّويفعبة بـــن دين
ِّرصُوطلحة بن م  بـن عمـران ، وطليـق وطلحة بن حييى بن طلحة بن عبيـد اهللا،فَ

ْ وعاصــم بــن هب،ْنيَصُبــن حــ وهــو مــن - ُّعبيَّ وعــامر الــش،بْيــَلُعاصــم بــن ك و،دلــةَ
ـــادة ويقـــال،-أقرانـــه ـــَع:  وعب ـــردة بـــن أيب ُ وابنـــ، بـــن يوســـفادَّب ه عبـــد اهللا بـــن أيب ب
بيـع بـن َّ وعبد اهللا بـن الر،سني قايض سجستانُريز عبد اهللا بن احلَ وأبو ح،موسى
 بــن أيب ، وعبــد األعــىل وعبــد اهللا بــن عــثامن بـن خثــيم املكــي، )١ ()الثــوري (خثـيم

 وعبد الرمحن بن ،ً وعبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب إن كان حمفوظااملساور،
د بن أيب أمية ي وعب، وعبد امللك بن عمري،ْعيَفُ وعبد العزيز بن ر،عابس بن ربيعة

ي ِدَ وعـ، وأبـو حـصني عـثامن بـن عاصـم األسـدي،الطنافيس والد يعىل بـن عبيـد
 ، وعمر بن أيب زائدة،ُّ البرصيُّيشَرُرة الق وعام، وعطاء بن أيب ميمونة،بن ثابت

 ، وعمــرو بــن عــثامن بــن عبــد اهللا بــن موهــب،وعمــر بــن عبــد العزيــز ومــات قبلــه
 وعـون بـن عبـد اهللا بـن عتبـة ،ُّيلَمَة اجلَّرُ وعمرو بن م،ُّوينكَُّس السْيَوعمرو بن ق
 ،بـن الـسائبرات ُ وفـ، وغـيالن بـن جريـر،ُّبـاينْتِاس القَّ بن عبشاَّي وع،بن مسعود

 وليـث بـن ، ولقيط أبـو املغـرية، وقتادة، والقاسم بن خميمرة،والقاسم بن عثامن
 ،واسـع  وحممـد بـن،نكـدرُ وحممـد بـن امل،ُّ وحممد بـن قـيس املـدين،أيب سليم
عامر األصـبحي، بن أيب مالك  نافع بن سهيل وأبو ،ُّنيَُه وموسى اجل،ومكحول

 ووائــــل بــــن داود ُّالكــــويف، إســــحاق  وهــــارون أبــــو، بــــن أنــــس بــــن مالــــكْرضَّوالنــــ

                                                        
 ).صح( ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(



 ٤٧ 
ْ وأبــو جم،ُّوالوليــد بــن عيــسى العــامري، ]أ-١٤١[الكــويف َز الحــق بــن محَلــِ -د ْيــُ

أيب  ويـــونس بـــن ،ردة بـــن أيب موســـىُ، وابنـــه يوســـف بـــن أيب بـــ-وهـــو مـــن أقرانـــه
 وأبـــو عبـــد اهللا ،ُّاب الكلبـــيَنـــَ وأبـــو ج،ُّيباينَّ وأبـــو إســـحاق الـــش،إســـحاق الـــسبيعي

 .ليس جعفر بن ربيعةَيش جَرُالق
كـان ثقـة كثـري : ذكره حممد بـن سـعد يف الطبقـة الثانيـة مـن أهـل الكوفـة، وقـال

 .احلديث
 .، ثقة تابعي،كويف: وقال العجيل

 .ثقة: وقال يف موضع آخر. صدوق: وقال ابن خراش
 .»الثقات«كتاب وذكره ابن حبان يف 

 شايا عبد اهللا بن ع حدثن:ي قالِّمَثنا ع: وقال أمحد بن عبد الرمحن بن وهب
وين عـــىل رجــل كامـــل ُّلــُد: راســان قـــالُب ملـــا ويل خَّلــَُهعــن أبيـــه أن يزيــد بـــن امل

ًفائقــا، ً فلــام جــاءه رآه رجــال ، عــىل أيب بــردة بــن أيب موســىَّلُدَ فــ،خلــصال اخلــري
ْمه رأى من خمَّلَفلام ك كذا وكذا من عمـيل وليتك  إين: ه قالآترَربته أفضل من مَ

أهيـــا األمـــري أال أخـــربك بـــيشء حدثنيـــه أيب أنـــه :  فقـــال،ى أن يعفيـــه فـــأب،فاســـتعفاه
رسـول اهللا سـمع إنـه : هاته، قـال:  قال؟سمعه من رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

عمــل ًال وهــو يعلــم أنــه لــيس لــذلك الَمــَ عَّىلَوَمــن تــ«: يقــولصــىل اهللا عليــه وســلم 
أهل ب أين لست لذلك العمل  وأنا أشهد أهيا األمري،»بأهل فليتبوأ مقعده من النار

بتنا فيك، َّغَضتنا عىل نفسك ورَّما زدت عىل أن حر:  فقال يزيد،ملا دعوتني إليه
ــَفــاخرج إىل ع  ، فخــرج ثــم أقــام فــيهم مــا شــاء اهللا أن يقــيم،دك فــإين غــري معفيــكْه

أهيا األمري أال أحدثك بيشء حدثنيه أيب أنه : واستأذنه بالقدوم عليه فأذن له فقال



 ٤٨ 
ملعــون مــن «قــال : هاتــه، قــال:  قــال؟ مــن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلمســمعه
ــع ســائله مــا مل يــِئُ وملعــون مــن ســ،ل بوجــه اهللاأســ  ،»ًراْجــُأله هسل بوجــه اهللا ثــم من

 فأعفـاه، عـاش ، أنا أسـألك بوجـه اهللا إال مـا أعفيتنـي أهيـا األمـري مـن عملـك:وقال
 .اله الواقدي وغريه ومات بالكوفة سنة ثالث ومائة فيام ق،ثامنني

:  وقيل،سنة أربع ومائة: بان وآخرونِاط وأبو عبيد وابن حَّيَوقال خليفة بن خ
 .سنة سبع ومائة

 .أحد بني عبد الدار بن قيص  ، بن عبد اهللا)١(أبو بردة) أ(( •
 .وعنه سعيد بن سلمة بن األزرق. عن أيب هريرة 

املغـرية بـن أيب بـردة سعيد بن سلمة عن : كذا وقع يف هذه الرواية والصواب
 .كام تقدم
 .أخو أيب موسى وأيب رهم. بن قيس األشعري )٢(أبو بردة)أ( .١٨٣١

 .)٣ ()يد وكريب بن احلارث بن أيب موسىَرُله صحبة ورواية، وعنه ابنه ب
 بـن هـانئ : واسـمه، له صحبة األنصار، ُ، حليفُّويََليار البِبن ن )٤(ردةُ أبو ب)ع( .١٨٣٢

 بـن هـانئل بـن ْهـُة بـن ذْريَبـُم بـن هْنَب بـن غـبيد بن كالُنيار بن عمرو بن ع
ــ اســمه :  وقيــل،املــدين احلــاف بــن قــضاعة بــن ُحلــوان  بــن عمــرو بــن ِيلَب

                                                        
 ).٢/٤١٥: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/١٩٧٧: (»التذكرة«و) ٤٨٩ص: (»اإلكامل« )١(
 ).٢/٤١٦: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/١٩٧٧: (»التذكرة«و) ٤٩٠ص: (»اإلكامل« )٢(
 ).صح(ة اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح ما بني القوسني ملحق يف احلاشي)٣(
 ).٣٣/٧١: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٤٩ 
 واألول أصـح، وهـو ،مالك بن هبـرية بـن عبيـد: احلارث بن عمرو، وقيل

 وهو خـال الـرباء ،رج من األنصارَْز حارثة بن احلارث بن اخليليف بنَح
ُبدرا وأ شهد .عمه: بن عازب، وقيل ُدا واملشاهد كُحً  .هاَّلً

 وبـشري بـن ، ابـن أختـه الـرباء: روى عنـه.روى عن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم
َ ومج، وجابر بن عبد اهللا،ارَسَي ه سعيد بن عمري بـن ي وابن أخ،ُّيميَّري التَمُيع بن عُ

ن  وعبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا بـ، وعبد الرمحن بن جابر بـن عبـد اهللا،بن نيارعقبة 
 .ًمسعود إن كان حمفوظا
 .، وهو خال الرباءبن نيارهانئ اسمه : ن عن أمحد بن حنبلََسقال عيل بن احل

 . احلارث اسمه:وقال عباس عن ابن معني
 .ًد بدراِهَش: وقال أبو حاتم

 يف أول ،سنة مخس وأربعني:  وقيل، وأربعنياثنتني مات سنة إحدى أو :قيل
 .خالفة معاوية

ـــــو بـــــ) ع( • ـــــد اهللا بـــــن أيب بـــــردة بر: اســـــمه،غريَّ، الـــــص ُّألشـــــعريدة اْرُأب ـــــد بـــــن عب  .ي
 .]ب-١٤١[تقدم

 . تقدم يف األسامء. عمرو بن يزيد:، اسمهأبو بردة التميمي الكويف) ق( •
 .َّفري األنصاريَّالظ )١(أبو بردة)أ( .١٨٣٣

ن أيب بردة بغيث م أو عتبه عبد اهللا بن مُ حفيده روى حديث،له صحبة ورواية

                                                        
 ).٢/٤١٧: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/١٩٧٨: (»التذكرة«و) ٤٩٠ص: (»اإلكامل«) ١(



 ٥٠ 
 .عن أبيه عن جده

 .، صحايب، اسمه نضلة بن عبيد، تقدمأبو بزرة األسلمي) ع( •

َأبو الربهسم( . ١٨٣٤  .عمران بن عثامنُّ الزبيدي الشامي، )١(َ
 .)٢ ()ُله قراءة شاذة أنكرت عليه

 .ُّْيشيَالع:  ويقال،ُّويسُدَّطارد السُ يزيد بن ع:، اسمه)٣(ّريََزأبو الب) ت( .١٨٣٥
 . عبد اهللا بن عمر: روى عن
 .ابن عمرو املزين: ل بن إياس ويقال واملشمعُحدير،بن  عمران :روى عنه

، ولــيس ممــن حيــتج ديرُحــال أعلــم روى عنــه غــري عمــران بــن : قــال أبــو حــاتم
 .بحديثه

 ولـيس ممـن ،ديرُحـروى عنـه عمـران بـن :  وقـال»الثقـات«ذكره ابن حبان يف 
 .)٤(حيتج به

د رسـول كنـا نأكـل عـىل عهـ« :وقال الرتمذي عقيب حديث نافع عن ابن عمـر
، روى هــذا احلــديث » ونــرشب ونحــن قيــام،اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم ونحــن نمــيش

 . وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد، عن ابن عمر،ريََز عن أيب الب،ديرُعمران بن ح

                                                        
 ).٩/٢١: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٩٥: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )٢(
 ).٣٣/٧٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٤ رقم ٣٣/٧٣: (»هتذيب الكامل«راجع حاشية حتقيق)٤(



 ٥١ 
أيب ارد َطـُعن يزيد بن ع يرَدُثنا وكيع حدثني عمران بن ح: )١(قال اإلمام أمحد

 ونأكــل ونحـــن ،يــامِكنــا نــرشب ونحــن ق«: عمــر قـــال عــن ابــن ِّويسُدَّ الــسّريَزَالبــ
 .»نسعى عىل عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 .ُّاريَِفالغ )٢(ةُْرسأبو ب) ت د( .١٨٣٦
ثامنيةعرش  (صحبت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم« :روى عن الرباء بن عازب
 .ْميَلُ روى عنه صفوان بن س.»)٣ ()احلديث..شهرا فام رأيته ترك الركعتني

 .»قاتِّالث«ذكره ابن حبان يف 
ًسـألت عنـه حممـدا :  قـال الرتمـذي، هـذا احلـديثُّمـذيِّروى له أبو داود والرت

 .ً ومل يعرف اسمه، ورآه حسنا،رفه إال من حديث الليثْعَفلم ي
 .ُّيَْرصالب )٤(ِْرشأبو ب) بخ( •

ذ ًكنـت جالـسا عنـد عمـر إ:  قـال أبـو حمـذورة:يكـةَلُروى عن عبد اهللا بن أيب م
                                                        

ًكتب الناسخ بإزاء هذا املوضع حمشيا) ١( كذا وقـع يف أصـل املؤلـف الـذي بخطـه فلـم يـرقم : ُ
 .انتهى.له األلف لرواية أمحد وها هو قد رصح بذلك وهذا عجيب

 املؤلـــف أنـــه يـــرقم األلـــف عـــىل الـــرواة الـــذين تفـــرد الـــذي ظهـــر يل مـــن صـــنيع : -شـــادي–قلــت 
 .أمحد باإلخراج هلم عن أصحاب الكتب الستة، فال غرابة يف صنيعه

 .بلغ املقابلة بخط املؤلف: ثم قال الناسخ
 ).٣٣/٧٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )٣(
 ).٣٣/٧٥: (»لكاملهتذيب ا«) ٤(



 ٥٢ 
 روى .ٍعباءة فوضعوها بني يـدي عمـرا نفر يف فنة حيملهجبجاء صفوان بن أمية 

 .هذا احلديث »األدب«البخاري يف له  روى .عنه عبد اهللا بن املبارك
 أو ،قِّلَُز املُّميميَّم التكََ إما بكر بن احل:أظنه أحد رجلني: »التهذيب«قال يف 

 . وقد تقدما.ّقايشَّل بن الحق الرَّضَفُامل
 . تقدم.سلم بن شهابُ الوليد بن م:، اسمهُّ البرصيُّ العنربيِْرشأبو ب) س د م ر( •
 .ً، اسمه بيان بن برش تقدم أيضا يف األسامء الكويف البجيل، األمحيسِْرشأبو ب) ع( •
 . جعفر بن إياس، روى عنه شعبة تقدم:، اسمهُّكريَْش اليِْرشأبو ب) ع( •

 .رسينِّنِإنه من أهل ق: اليق، مؤذن مسجد دمشق )١(أبو برش) مد( .١٨٣٧
 . ومكحول، وعمر بن عبد العزيز،ِّعريْدين األشُ عامر بن ل:روى عن
 . ومعاوية بن صالح، وسعيد بن عبد العزيز،ٍ راشد بن سعد:روى عنه
 عن ،اهريةَّ عن أيب الز، عن أيب برش،اقَّرَوروى أصبغ بن زيد الو: ناُقال شيخ
 .دري هو هذا أو غريه فال أ، عن ابن عمر،ةَّرُكثري بن م

 .مات سنة ثالثني ومائة:  قال حممد بن سعد
أن رســول « :عــن مكحــول »املــسائل«ويف  »املراســيل«روى لــه أبــو داود يف 
امن ْهَيب سَرَ للع،بىَرَب العَّن اهلجني يوم خيرب وعرَّجَاهللا صىل اهللا عليه وسلم ه

 .»مْهَوللهجني س
                                                        

 ).٣٣/٧٦: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٥٣ 
 .، غري منسوب)١(أبو برش) ت( .١٨٣٨

مـن « :قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم: ئل عـن أيب سـعيد قـالعن أيب وا
ُبا وعمل يف سِّيَأكل ط ، قـالوا يـا رسـول اهللا إن » دخـل اجلنـةُهَ بوائقـُة وأمن النـاسَّنً

 .»ويكون يف قومي من بعدي: ثري، قالهذا يف أمتك لك
ــل عــن هــالل بــن مقــال  صروى لــه الرتمــذي هــذا احلــديث مــن حــديث إرسائي

ًغريب ال نعرفه إال من حديث إرسائيـل، وسـألت حممـدا عنـه :  عنه، وقالانَّالوز
 .]أ-١٤٢[ أيب برشَ ومل يعرف اسم،فلم يعرفه إال من حديث إرسائيل

 . آخر،، غري منسوب)٢(أبو برش) ت( .١٨٣٩
 .»تسبيحة يف رمضان خري من ألف يف غريه«: روى عن الزهري قال

 عــن ، عــن حييــى بــن آدم،جــيل عــن احلــسني بــن األســود العُّمــذيِّروى لــه الرت
 . عنه،ّيَن بن صالح بن حَسَاحل

 .)٣(أبو برش) أ( .١٨٤٠
 .ال يشء:  قال ابن معني.، وعنه أصبغعن أيب الزاهرية

 .هو أمحد بن حممد )٥(] املصعبي املروزي)٤(أبو برش [ •
                                                        

 ).٣٣/٧٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٧٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
) ٤٩٠ص: (»اإلكـــــــامل« و)٩/٢١: (»ان امليـــــــزانلــــــس« و)٤/٤٩٥: (» االعتـــــــدالميــــــزان« )٣(

 ).٢/٤١٨: (»التعجيل«و) ٤/١٩٨٠: (»التذكرة«و
 ).٩/٢١: (»امليزانلسان «و) ٤/٤٩٥: (»ميزان االعتدال«) ٤(
 . زيادة من عندي، يظهر أهنا سقطت من األصل)٥(



 ٥٤ 
ــــشري) د م خ( .١٨٤١ ــــصاري )١(أبــــو ب ــــسُّاألن احلــــارثي : ويقــــال(، ُّاملــــازين: ، ويقــــالُّاعديَّ ال

 .له صحبة، املدين
واســمه قــيس األكــرب بــن عبيــد بــن  ،)٢ ()أبــو بــشري املــازين: قــال حممــد بــن ســعد

م ْنَذول بن عمرو بن غْبَف بن مْوَبن عمرو بن اجلعد بن عاحلرير : ويقالرير احل
َاحلـرين: ويقـال  (ين،ِرَابـن احلـ:  وقـال غـريه يف نـسبه،بن النجـاربن مازن  قـال  )٣ ()ُ
 . عن النبي صىل اهللا عليه وسلمايةله صحبة ورو: الدارقطني

 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
 وعامرة ،اد بن متيمَّ، وعبُّ وضمرة بن سعيد املازين، سعيد بن نافع:روى عنه

 .ًة إن كان حمفوظاّيِزَبن غ
 أن النبـي صـىل اهللا :هاُ أحـد، ثالثـة أحاديـث عليـه وسـلمله عن النبي صىل اهللا

 ،»ُقــني يف رقبــة بعــري قــالدة إال قطعـــتال تب«: فارهعليــه وســلم قــال يف بعــض أســـ
َ صـىل اهللا عليـه وسـلم هنـَّأن النبي« :واآلخر ، »ى عـن الـصالة بعـد طلـوع الـشمسَ
 .»م ما بني البتيهاَّرَأن النبي صىل اهللا عليه وسلم ح« :واآلخر

 والصحيح أنه رجل واحد ليس ،ومنهم من جعل هذه األحاديث لثالثة رجال
 .شري غريهَبو بيف الصحابة أ

قــــال  .همُروى لــــه البخــــاري ومــــسلم وأبــــو داود احلــــديث األول فقــــط، وغــــري

                                                        
 ).٣٣/٧٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )٢(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )٣(



 ٥٥ 
 .أرى ذلك من أجل العني: مالك

ًمرا طويالُر عِّمُة وكان قد عَّرَمات بعد احل: قال الواقدي ة سـنة َّرَ وكانـت احلـ،ً
 .مات سنة أربعني والصحيح األول:  وقال غريه،ثالث وستني

 تقـــــدم يف .ةْرصَيـــــل بـــــن بـــــَُمح:  اســـــمه،، صـــــحايبُّاريَفـــــِ الغأبـــــو بـــــرصة) س د م بـــــخ( •
 .األسامء

 ،، والـد عبــد اهللا بـن أيب بــصريمــىَْع األُّويفُ الكـُّديْبــَالع )١(ريِصَأبــو بـ) ق س قـد( .١٨٤٢
 .اسمه حفص: يقال
 .، وعيل بن أيب طالبسْيَ واألشعث بن ق، بن كعبَّيبُ أ:روى عن
ـــ:روى عنـــه ـــَالع و،ه عبـــد اهللا بـــن أيب بـــصريُ ابن  وأبـــو إســـحاق ،يـــثَرُزار بـــن حْي

 . وعن العيزار بن حريث عنه،بيعي، وروى أبو إسحاق عن ابنه عبد اهللاَّالس
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

وخ، روى عـن أيب امللـيح بـن أسـامة ُّرَ، اسمه احلكـم بـن فـالَّزَار الغَّأبو بك) س( •
 . تقدم،وغريه

 .ً وقد تقدم أيضا.ريدةُوى عن عبد اهللا بن ب جربيل، ر:، اسمهرَْمحأبو بكر بن أ) س د( •

 . األزهر) ٣( ]أيب[ بن ) ٢(أبو بكر( . ١٨٤٣

                                                        
 ).٣٣/٨١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/٢٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٠٦: (»ميزان االعتدال«)٢(
 .ما بني املعقوفتني زيادة من املصدر) ٣(



 ٥٦ 
 .عن أيب كريب 
 .)١ ()يضع احلديث: قال اخلطيب

ُّيشَرُار القــَسَبــن إســحاق بــن يــ )٢(أبــو بكــر) س( .١٨٤٤ ، أخــو حممــد ، مــوالهمُّلبــيَُّط املِ
 .بن إسحاق

، نـيَُهيـب اجلَبُد اهللا بـن خ ومعـاذ بـن عبـ،بريُّ عبد اهللا بن عروة بن الز:روى عن
 .ويزيد بن عمرو بن أمية

 .يِْرص ويزيد بن أيب حبيب امل، أخوه حممد:روى عنه
 .ه منكرُحديث: قال البخاري

ًروى له النسائي حديثا واحدا اخترصه  عـن ، عـن أبيـه، عـن عبـد اهللا بـن عـروة:ً
ب ِّبـَ اللهم ح:أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم نظر إىل السامء ثم قال« :عائشة

ها ِّدُها ومــِ اللهــم بــارك لنــا يف صــاع،ّبــت إلينــا مكــة، أو أشــدَّبَ كــام حَإلينــا املدينــة
 .فةُْحوهي اجل »ةََعيْهَها إىل مَوانقل وباء

شـــيخ مـــسلم (،، اســـمه حممـــد بـــن إســـحاقأبـــو بكـــر بـــن إســـحاق الـــصاغاين) ٤م( •
 . تقدم،)٣()وغريه

َ اهللا بن حممد بن مح عبد:، اسمهأبو بكر بن أيب األسود) ت د خ( •  .د بن األسودْيُ

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 ).٣٣/٨٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).صح(حيح ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التص)٣(



 ٥٧ 
 .تقدم

 . روى عنــه البخـــاري،بـــن أرصم )١(ورُبــ :، اســـمهُّوزيْرَم املــَْرصأبــو بكــر بـــن أ) خ( •
 .تقدم
 وأخـــو ،، والــد عبيـــد اهللاُّبـــن أنــس بـــن مالــك األنـــصاري )٢(أبـــو بكــر) يس صــد م( .١٨٤٥

 .هام أم ولدُّمُ أ،النرض
 وحممـود ،]ب-١٤٢[بـن مالـكتبـان ِ وع، وزيد بن أرقم، أبيه أنس:روى عن
 .ي بن سعد األنصارْريَمُ وحممود بن ع،بن الربيع

د اهللا بن أيب بكر بن أنس ي وابنه عب،ُّيميَّ وسليامن الت،ُّ ثابت البناين:روى عنه
 . ويونس بن عبيد، وقتادة،دعانُ وعيل بن زيد بن ج، خالف فيهىلَع

 .، تابعي ثقةبرصي: ُّيلْجِقال الع
 .عرف له اسمُ ال ي:ُّميَّدَقُهللا أمحد بن حممد بن أيب بكر املوقال أبو عبد ا

 عبـد احلميـد : اسـمه،، أخو إسـامعيلُّينََدس املْيَُوأبو بكر بن أيب أ) س ت د م خ( •
 . تقدم.بن عبد اهللا بن عبد اهللا

 . يأيت فيام بعد.، هو أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب اجلهمأبو بكر بن أيب اجلهم •
 .)٣ () يأيت فيام بعد.، هو أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزممْزَأبو بكر بن ح( •

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. ثور:  يف األصل)١(
 ).٣٣/٨٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )٣(



 ٥٨ 
 .، اسمه عبد اهللا تقدممر بن سعد بن أيب وقاصُأبو بكر بن حفص بن ع) ع( •
ُّيلُبــُر األَمـــُص بــن عْفــَأبــو بكــر بـــن ح) ق س( •  إســامعيل تقـــدم يف :، اســـمهُّيْرصَ البــِّ

 .األسامء
بــاح بــن عبــد الــرمحن بــن أيب ر: ، اســمهُأبــو بكــر بــن حويطــب احلــويطبي) ق ت( •

 .تقدم. ُسفيان بن حويطب بن عبد العزى
 .، حليف بني زهرةاعيَضُي القْذرُطة العُفْرُبن خالد بن ع )١(أبو بكر) ص( .١٨٤٦

 .ت، وسعد بن مالك وهو ابن أيب وقاصاب بن األرَّ خب:روى عن
ه طــالوت بــن أيب بكــر بــن خالــد بــن ُ وابنــ، شــقيق بــن أيب عبــد اهللا:وروى عنــه

 .فطةْرُع
 .ى عنهَوْرُي: سألت أيب عنه فقال: قال عبد اهللا بن أمحد
 .»اخلصائص«روى له النسائي يف 
 .ه يف ترمجة شقيق بن أيب عبد اهللاُوقد تقدم حديث

ــُبــن أيب ز )٢(أبــو بكــر) ق( .١٨٤٧ ه ِّمــُ ألّيلَدَ، أخــو أيب عبــد اهللا اجلــُّويفُ الكــُّقفــيَّري الثَه
 أبو بكر بن أيب :»الثقات« حبان يف  وقال ابن، أيب زهري معاذ أبيهواسم
 .ري بن معاذ بن رباحَهُز
 ِّقفـيَّهـري الثُسـل، وأبيـه أيب زْرُ وأيب بكـر الـصديق م، أنس بن مالك:روى عن

                                                        
 ).٣٣/٩٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٩٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٥٩ 
 .بةْحُوله ص

وان بـن عبـد اهللا بـن صـفوان ْفَة بـن صـَّيـَمُ وأ، إسامعيل بن أيب  خالـد:روى عنه
 .حيَمُاجل

ًروى لــه ابـــن ماجـــه حـــديثا واحـــدا  عـــن يزيـــد بـــن ،عـــن أيب بكــر بـــن أيب شـــيبة ،ً
 عـن ،هـريُ عـن أيب بكـر بـن أيب ز،يـة بـن صـفوانَمُ عـن أ، عن نافع بن عمر،هارون
أو َّبالنبــاوة ســمعت رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يقــول يف خطبتــه : أبيــه قــال
يوشك أن تعلموا أهل اجلنة من أهـل النـار أو خيـاركم مـن « :اوة من الطائفَنَبالب
 : فقال قائل مـن املـسلمني،أهل اجلنة من أهل النار:  وال أعلمه إال قال،كمرشار

َبم  أنـتم شـهداء بعـضكم عـىل  ،بالثنـاء احلـسن والثنـاء الـيسء:  قـال؟يـا رسـول اهللاِ
 .»بعض

 .أمحد عن يزيد بن هارون وهذا لفظهرواه اإلمام 
د به أمية َّفرَ ت،هري عن أبيهُغريب من حديث أيب بكر بن أيب ز: ُّارقطنيَّقال الد

 .ميةُد به نافع بن عمر عن أَّ وتفر.بن صفوان عنه
 ُّويَدَ العـــُّيشَرُمـــر بـــن اخلطـــاب القـــُبـــن ســـامل بـــن عبـــد اهللا بـــن ع )١(أبـــو بكـــر) م خ( .١٨٤٨

 .ُّينََدامل
 .)م خ(ُّريَمُ عبيد اهللا بن عمر الع: وروى عنه.)م خ( أبيه سامل:روى عن

 .ًال أعرف له اسام: قال أبو حاتم

                                                        
 ).٣٣/٩٢: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٦٠ 
ً له البخاري ومسلم حديثا واحدا عن أبيه سامل روى ن عبـد اهللا بـن عمـر أن عـً

ـَ لـه بٍرأيت كأين أنزع بـدلو«: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال رة عـىل قليـب كْ
ًوبا أو ذنـوبني فنـزع نزعـا ضـعيفا واهللا يغفـر لـهْنَفجاء أبو بكر فنزع ذ ً  ثـم جـاء عمـر ،ً

ًبا فلم أر عبقريـا مـْرَفاستحالت غ ن النـاس يفـري فريـه حتـى روى النـاس ورضبـوا ً
 .»نَطَبع
 يـأيت .، هو أبو بكر بن عبد اهللا بـن حممـد بـن أيب سـربةأبو بكر بن أيب سربة) ق( •

 .فيام بعد
ْحثمــةامن بــن أيب ْيَلُبــن ســ )١(أبــو بكــر) س ت د م خ( .١٨٤٩ ْحثمــة ، واســم أيب َ عبــد اهللا َ

ن عبـــد اهللا عـــدي بـــن كعـــب بـــن حذيفـــة بـــن غـــانم بـــ: فـــة، وقيـــلْيَذُبـــن ح
ؤي بــن غالــب ُبــن عبيــد بــن عــويج بــن عــدي بــن كعــب بــن لــ] أ-١٤٣[
 .ثمةْيَ أخو عثامن بن سليامن بن أيب خ،ُّينَدَ املُّ العدويُّيشَرُالق
 سـليامن وأبيـه ،لْيـَفُمرو بـن نَ وسعيد بن زيد بن ع،زامِ حكيم بن ح:روى عن

ْحثمــة،بــن أيب   ،)س( وأيب هريــرة،)س ت د م خ( وعبــد اهللا بــن عمــر بــن اخلطــابَ
 .)س د بخ(ه الشفاءِتّدَ وج،)س(وحفصة أم املؤمنني

 ، وخالــد بــن إليــاس، إســامعيل بــن حممــد بــن ســعد بــن أيب وقــاص:روى عنــه
 وحممـد بـن ،ُّمـيْيَّ وحممد بـن إبـراهيم بـن احلـارث الت،)س د(سانْيَوصالح بن ك
زيــد بــن  وي،)س(، وحممــد بــن املنكــدر)س ت د م خ(ُّهــريُّهاب الزِمــسلم بــن شــ

 .مَْه وأبو بكر بن عبد اهللا بن أيب اجلقسيط،عبد اهللا بن 

                                                        
 ).٣٣/٩٣: (»لهتذيب الكام«) ١(



 ٦١ 
أرأيــتم « : لــه عــن ابــن عمــر حــديثووا ر،شْيَرُلــامء قــُكــان مــن ع: قـال الزهــري

 ».. يبقى ممن هو عـىل ظهـر األرض أحـدليلتكم هذه فإن عىل رأس مائة سنة ال
 . سواهومسلم والرتمذي )١()»صحيحه«يف ( وليس له عند البخاري ،احلديث
، أخــو عبــد ُّيْرصَ البــُّويلْعــَ املُّديَْزحــاب األْبَعيب بــن احلُبــن شــ )٢(أبــو بكــر) ت م( .١٨٥٠

 .عبد اهللا: ، قيل اسمهعيبُ وعبد الكبري بن ش،عيبُالسالم بن ش
 ،حــابْبَ شـعيب بـن احلوأبيـه ،ِّاسـبيَّ أيب الـوازع جـابر بـن عمــرو الر:روى عـن

َنـصرية وأيب ،س فـيام قيـل ومالك بـن أنـ، وقتادة،ِّبيْعَّعامر الشو  ، مـسلم بـن عبيـدُ
 . وأيب صادق األزدي،ريِّخِّويزيد بن عبد اهللا بن الش

 وزهري بن ،داشِ وخالد بن خ، إبراهيم بن عبد اهللا بن حاتم اهلروي:روى عنه
 أخيـه صـالح بـن عبـد الكبـري بـن ُ وابـن،مرو األشعثيَ وسعيد بن ع،ايسَؤُاد الرّبَع
 ، وقتيبـة بـن سـعيد، وعبد الواحد بن غيـاث،رقَْزفضل األ والعباس بن ال،يبَعُش

 وأبـو ،ُّيِّمـَ بـن أسـد العَّ ومعـىل، ومـسلم بـن إبـراهيمحـساب،وحممد بن عبيد بن 
 وحييـــى بـــن حييـــى ، ووهـــب بـــن جريـــر بـــن حـــازم،ســـلمة موســـى بـــن إســـامعيل

 .ُّيسابوريَّالن
 هــو ،ًال خــرياال أعلــم إ: ئل أيب عنــه فقــالُ ســ:قــال عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حنبــل

 .روي عنهُشيخ ي
 .، ليس به بأس صالح:وقال إسحاق بن منصور عن ابن معني

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 ).٣٣/٩٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٦٢ 
 .ثقة: وقال أبو داود

 . ال بأس به:»الكنى« يف كتاب ُّسائيَّوقال الن
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

نــي َّلُ د:روى لـه مـسلم حديثــه عـن أيب الــوازع عـن أيب بــرزة قلـت يــا رسـول اهللا
 رواه عــن حييــى بــن .»ريــقَّط األذى عــن الطِأمـ«: ة، قــالَّنــَي اجلدخلنُعـىل عمــل يــ
 . وروى له الرتمذي آخر،حييى عنه
 .ْبيَعُبن ش )١(أبو بكر( .١٨٥١

 عــن فاطمــة بنــت رســول اهللا ،يدَّ عــن عمــرو بــن الــرش، الزهــري، عــنعــن مالــك
 .»ًيزل يرى خريامن ختتم بالعقيق مل « :ًصىل اهللا عليه وسلم مرفوعا

 .بادوعنه زهري بن ع
ِال حي: قال ابن حبان  .بحديثه االحتجاج ُّلَ

  .م فاعل)٢(ابن احلبحابأن أبا بكر هذا هو احلسيني حممد ذكر و :قلت
بة ْيَ، اسـمه عبــد الـرمحن بــن عبــد امللـك بــن شــُّامــيَزأبـو بكــر بـن شــيبة احل) س خ( •

                                                        
 ).٩/٢٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٥٣: (»ميزان االعتدال«) ١(
ضـعفه ابـن حبـان، يف حـني ): ٤/١٩٨٣(  وذلك أن احلسيني قـال يف ترمجـة بـن احلبحـاب)٢(

َّنــام ضـعف أبــا بكــر بـن شــعيب الــراوي عـن مالــك فــدل عـىل أهنــام واحــد عنــد أن ابـن حبــان إ
 .احلسيني



 ٦٣ 
 .)١ () تقدم.شيخ البخاري

 .ري بن موسىكُ ب:، وهوُّهميَّخ السْيَبن أيب ش )٢(أبو بكر) س( .١٨٥٢
ًال تـصحب املالئكـة ركبـا « : بحـديث، عـن أبيـه،عن سامل بن عبد اهللا بن عمر

 .»لُجُْلمعهم اجل
 .ُّحيَمُمر اجلُروى عنه نافع بن ع

 .روى له النسائي هذا احلديث
 . بن صخري)٣(أبو بكر) أ(( •

 .)٤()سيأيت. هو ابن عبد اهللا بن أيب اجلهم. وعنه رشيك.عن عروة عن عائشة
ه يف ُ، حديثـُّويَدَ العـُّيشَرُم القـْهـَبن عبـد اهللا بـن أيب اجل )٥(أبو بكر) ق س ت م ر( .١٨٥٣

عبيد :  ويقال،ريَخُم صَْه واسم أيب اجل، إىل جدهُنسبُ وقد ي،الكوفيني
ي بن كعب بن ِدَيج بن عِوَيد بن عَبُيفة بن غانم بن عبد اهللا بن عَذُبن ح

 .لؤي بن غالب
ـُيـار بـن مِ وعبـد اهللا بـن ن،خلطـاب عبد اهللا بن عمـر بـن ا:روى عن  وعبيـد ،رمكْ

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 ).٣٣/٩٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٢/٤١٩: (»التعجيل«و) ٤/١٩٨٣: (»التذكرة«و) ٤٩٠ص: (»اإلكامل« )٣(
 ).صح(حق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح ما بني القوسني مل)٤(
 ).٣٣/٩٩: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ٦٤ 
 ،م بـــن حذيفـــةْهـــَه حممـــد بـــن أيب اجلِّمـــَ وع،اهللا بـــن عبـــد اهللا بـــن عتبـــة بـــن مـــسعود

، ِّويَدَثمــة العــْيَيامن بــن أيب خل وأيب بكــر بــن ســ،مَالَويوســف بــن عبــد اهللا بــن ســ
 .)ق س ت م(وفاطمة بنت قيس

 ،)س ت م ر(ُّوريَّوسـفيان الثـ ، وخالـد بـن إليـاس، حجاج بن أرطأة:روى عنه
ـــــد اهللا ـــــُ وأبـــــو الع،)ق س ت م( وشـــــعبة،ورشيـــــك بـــــن عب ـــــد اهللا ُس عْيَم تبـــــة بـــــن عب

 ،ُّمــيْيَّ وموســى بــن حممــد بــن إبــراهيم الت،ّيَ وعــيل بــن صــالح بــن حــ،ُّعوديْسَاملـ
َوالوليد بن عبد اهللا بن مج  .)١ ()ُّيلَشْهَّوأبو بكر الن( ،]ب-١٤٣[ْعيُ

 .ثقة: ر عن ابن معنيإسحاق بن منصوقال 
 .صدوق: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
روى له مسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه حديثه عن فاطمة بنت قيس يف 

 .ةَّدِالع
 . وهذا كل ما له عندهم.ًوروى له البخاري والنسائي حديثا آخر

 .ُّينََد املُّديََسيش األَرُلقام اََّوبري بن العُّبن عبد اهللا بن الز )٢(أبو بكر) ق( .١٨٥٤
 وجدته وهي أسامء بنت أيب بكر أو سعدى ،امَّوَبري بن العُّه الزِّدَ ج:روى عن
أن رسـول اهللا دخـل عـىل ضـباعة بنـت عبـد املطلـب :(بالـشك ،يةِّرُبنت عوف امل

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية العليا، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 ).٣٣/١٠١: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٦٥ 
إين امـــــرأة ســـــقيمة،فأنا أخـــــاف : مـــــا يمنعـــــك مـــــن احلـــــج يـــــا عمـــــة؟قالت:فقـــــال 
 .)١ ()رتطي أن حملك حيث حبستفأحرمي واش: قال.احلبس

 .ةْريَ وابن أيب خ، عثامن بن حكيم األنصاري:روى عنه
 عـن عـثامن بـن ،روى له ابـن ماجـه هـذا احلـديث مـن حـديث عبـد اهللا بـن نمـري

 .)٢ ()واللفظ له( رواه اإلمام أمحد عن ابن نمري ،حكيم عنه، فذكره
 .أيب موسى يأيت، هو أبو بكر بن أبو بكر بن عبد اهللا بن قيس األشعري •

 .ُّ برصي،ُّريَْكس البْيَبن عبد اهللا بن ق )٣(أبو بكر) قد( .١٨٥٥
 روى عنـه حممـد بـن عبيـد .ُّريْهـَوة املْعَروى عن معن بن عبد الرمحن بن س

 .حساببن 
 .»القدر«روى له أبو داود يف 

 .وقد تقدم حديثه يف ترمجة معن بن عبد الرمحن
ى بــن َّزُم بـن عبــد العــْهــُة بــن أيب رْربَن أيب سـبــن عبـد اهللا بــن حممــد بــ )٤(أبـو بكــر) ق( .١٨٥٦

ْود بــن نــرصأيب قــيس بــن عبــد  َ ّ ــك بــن َ ْحــس بــن مال ــؤي بــن غالــب ِ ل بــن عــامر بــن ل
 .ُّينََد املُّيْربَ السُّ العامريُّيشَرُالق

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 ).صح(ني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح ما ب)٢(
 ).٣٣/١٠٢: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٣/١٠٢: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٦٦ 
بـل : اسـمه حممـد، وقـال غريمهـا:  وقال أمحد وأبو حاتم،اسمه عبد اهللا: قيل

ل ِبـِويل قـضاء املدينـة مـن ق(  الـذي،ينَدَة املـْربَأخو حممد بن عبد اهللا بن أيب سـ
، وهــو مــن )١ ()اســمه عبــد اهللاوه أيب ســربة ِّدَنــسب إىل جــُ وقــد ي،بــن عبيــد اهللازيــاد 
ـــان ُ ممـــن شـــهد بـــدرا وأ،حابةَّ الـــصأعي ـــً ُدا واملـــشاهد كُح  وهـــاجر اهلجـــرتني ،هـــاَّلً

ــت ســهيل ــة زوجتــه أم كلثــوم بن ــت معــه يف اهلجــرة الثاني ،  بــن عمــروًمجيعــا، وكان
 وهـو ، رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بينه وبني سلمة بن سالمة بن وقشوآخى

 عبـد املطلـب عمـة النبـي تة بنـَّرَهام بُّمُ أ،هُِّمأخو أيب سلمة بن عبد اهللا بن أسد أل
 ومل خيتلــف يف ،صــىل اهللا عليــه وســلم، واختلــف يف هجرتــه إىل أرض احلبــشة

 وأمــا حفيــده أبــو بكــر بــن أيب ســربة هــذا ،عــثامنًأنــه شــهد بــدرا وتــويف يف خالفــة 
 :فإنه

 وحـسني بـن ،وةْرَ وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب ف، إبراهيم بن حممد:روى عن
 ،رِمـَ ورشيك بـن عبـد اهللا بـن أيب ن،لمْسَ وزيد بن أ،عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس

 اهللا بـن وعبـاس بـن عبـد الـرمحن بـن مينـا األشـجعي، وعبـد (،مْيَلُوصفوان بـن سـ
 وعبـد  املجيـد ،ز األعـرجُرمـُ وعبد الـرمحن بـن ه، )٢ ()ًأيب مريم إن كان حمفوظا

 وعبيـد اهللا بـن عمـر ،يل بن عبد الرمحن بن عوف، وعبد امللك بـن سـعيدَهُبن س
ـــُالع  ،يل بـــن أيب عبـــد اهللاَضُ وفـــ،عمـــرم وعيـــسى بـــن ، وعطـــاء بـــن أيب ربـــاح،ريَم

 ، وموسـى بـن عقبـة،يامنَلُرمـة بـن سـوحممد بن عبد الرمحن بن أيب ذيب، وخم
 ويزيــد بــن ، وحييــى بــن ســعيد األنــصاري،روةُ وهــشام بــن عــ،وموســى بــن ميــرسة

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 ).صح (ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح)٢(



 ٦٧ 
 .بةُدْعُعياض بن ج
ـَ وزيـاد بـن عبـد اهللا الب،يـيصِِّص حجاج بن حممد امل:روى عنه  وسـعيد ،ُّائيكَّ

م  وأبـو عاصـ، وسـليامن بـن حممـد بـن أيب سـربة،العطـاراهليفاء بن سالم بن أيب 
ْاك بن خمَّالضح َّ وعبد الرزاق بـن مهـ،لدَ  وعيـسى بـن ،ام وعبـد امللـك بـن جـريجَ
ـــش  وحممـــد بـــن احلـــسن بـــن ،يـــونس  ،ُّمـــر الواقـــديُ وحممـــد بـــن ع،الـــصنعاينأت

 .ّري البريويتْذُيد العْزَوالوليد بن م
ه املنـــصور َّ ووال،كـــان مـــن علـــامء قـــريش: قـــال مـــصعب بـــن عبـــد اهللا الـــزبريي

:  فقـال؟باملدينة من املشيخةبقي  من :ً جعفر املنصور مالكاالقضاء، وسأل أبو
 .ةْربَ وابن أيب س، وابن أيب سلمة،بئابن أيب ذ

ســمعت أبـا بكــر بــن أيب : وقـال حممــد بـن ســعد عــن حممـد بــن عمـر الواقــدي
 فكتبت له ً، أحاديث من أحاديثك جيادايلكتب ا :بن جريجيل اقال : ة يقولْربَس

 .ا عليهُما قرأها عيل وال قرأهت] أ-١٤٤[ ألف حديث ودفعتها إليه
ثم رأيت ابن جريج قد أدخل يف كتبه أحاديث كثرية من حديثه : قال الواقدي

حــدثني أبــو بكــر بــن عبــد اهللا وحــدثني أبــو بكــر بــن عبــد اهللا يعنــي ابــن أيب : يقــول
 .سربة، وكان كثري احلديث وليس بحجة

 بكـر حممـد بـن عبـد اهللا بـن كـان أبـو: وقال صالح بن أمحد بـن حنبـل عـن أبيـه
 .أيب سربة يضع احلديث، وكان ابن جريج يروي عنه

 . كـان يـضع احلـديث ويكــذب،لـيس بــيشء: وقـال عبـد اهللا بـن أمحــد عـن أبيـه
الل َ عندي سبعون ألف حديث يف احلـ:يْربَّ قال يل أبو بكر الس:اجَّجَقال يل ح
 .واحلرام



 ٦٨ 
ه ُليس حديثـ:  فقال، معني عنه سألت ابن:)١ ()ومعاوية بن صالح (وقال عباس

 .بيشء
 .ضعيف: ن معني عن ابُّيبَالَوقال الغ

 .ليس بيشء:  أيب مريم عن ابن معنيوقال أمحد بن سعد بن
 وكـان ابـن جـريج أخـذ منـه ،ًكـان ضـعيفا يف احلـديث:  بـن املـدينيُّوقال عـيل

 .ًمناولة
 . هو عندي مثل ابن أيب حييى،كان منكر احلديث: ًوقال أيضا

 . حديثهُعفَّضُي: ُّوزجاينُل اجلوقا
 .ضعيف: وقال البخاري

 .)٢ ()منكر احلديث: وقال يف موضع آخر(
 .»من يرغب عن الرواية عنهم«وذكره يعقوب بن سفيان يف باب 

 .هو مفتي أهل املدينة: وقال أبو داود
 .مرتوك: وقال النسائي
 يضع احلديث ة ما يرويه غري حمفوظ، وهو يف مجلة منَّعام: وقال ابن عدي

 مـات سـنة ثنتـني :وقال حممد بن سـعد وأبـو عبيـد وخليفـة بـن خيـاط وغـري واحـد
 .وستني ومائة

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )٢(



 ٦٩ 
 ، وكـان يفتـي باملدينـة،وايـةِّامع والرَّ والـس)١ ()العلم(وكان كثري : قال ابن سعد
 ومـات هبـا يف الـسنة املـذكورة يف خالفـة املهـدي وهـو عـىل قـضاء ،وقدم بغداد
 . أبو يوسف بعدهَيلَوَاملهدي و

 عـن عبـد ، عـن احلـسن بـن عـيل اخلـالل: أحـدمها؛روى له ابن ماجه حـديثني
 عـن معاويـة بـن عبـد ، عـن إبـراهيم بـن حممـد،ةْربَ عن أيب بكـر بـن أيب سـ،الرزاق

إذا كانت «: قال النبي صىل اهللا عليه وسلم:  عن عيل قال، عن أبيه،اهللا بن جعفر
موا هنارهــا فــإن اهللا تعــاىل ينــزل فيهــا ليلــة النــصف مــن شــعبان فقومــوا ليلهــا وصــو

 أال تائـب فـأتوب ،ر لـهِأال مـستغفر فـأغف: مس إىل سامء الـدنيا فيقـولّلغروب الش
 .» أال كذا أال كذا حتى يطلع الفجر، أال مسرتزق فأرزقه، أال مبتىل فأعافيه،عليه

- عـن أيب بكـر ، عن أيب عاصـم،واحلديث اآلخر رواه عن أمحد بن يوسف
 ُُّمكرت أُذ« :عباسابن ن ع ، عن عكرمة، عن حسني بن عبد اهللا،-شيلالنهيعني 

 .»هاُدَلَقها وَتَعَأ«: إبراهيم عند رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال
 إنـام هـو أبـو بكـر بـن عبـد اهللا ،وقع عنـده وهـو خطـأهكذا : »التهذيب«قال يف 
 .)٢(ةْربَبن أيب س
ُّ مريم الغساين الـشامي بن عبد اهللا بن أيب)٣(أبو بكر) ق ت د( .١٨٥٧ ُّ ، ابـن عـم الوليـد بـن ََّّ

عبد : ُاسمه بكري، وقيل: ُسفيان بن أيب مريم، وقد ينسب إىل جده، قيل

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 .قابلة بأصل املؤلف بخطهبلغ امل: كتب الناسخ بإزاء هذا املوضع)٢(
 ).٣٣/١٠٨: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٧٠ 
 .َّالسالم
ِّبـــالل بـــن أيب الـــدرداء، وثابـــت مـــوىل عمـــه ســـفيان بـــن أيب مـــريم، : روى عـــن َ

ِّوحبيب بن عبيد الرحبي، وحكيم بـن عمـري العنـيس، وخالـد بـن حممـد ْ َ ََ ِّ  الثقفـي، َُّ
ُوخالد بن معدان، وراشد بن سعد املقرائي، وسعيد بن سويد الكلبـي، وضـمرة  ِّ َْ ُ ْ

َّبــن حبيــب، وأبيــه عبــد اهللا بــن أيب مــريم الغــساين، وعطيــة بــن قــيس،  وعمــري بــن ( َ
ه ِّمــَ وابـن ع، ومكحــول،الغـساين:  وقيــلِّميْرضَوالعــالء بـن ســفيان احلـ، )١ ()هـانئ

 ويزيـــد بـــن عبيـــدة ،اينَّسَيم، وحييـــى بـــن حييـــى الغـــالوليـــد بـــن ســـفيان بـــن أيب مـــر
 .ِّوينكَُّالس

 ، احلكم بن نافعاليامن وأبو ، وبقية بن الوليد، إسامعيل بن عياش:روى عنه
 وأبـــو املغـــرية عبـــد ،ُّاينَّسَ وعبـــد الـــرمحن بـــن العـــالء الغـــ،وعبـــد اهللا بـــن املبـــارك

-١٤٤[د بـن مـسلم والوليـ، وعيـسى بـن يـونس،ُّالينْوَالقدوس بن احلجـاج اخلـ
 .]ب

 ،ضــعيف: بــن إسـامعيل ســمعت أمحـد بـن حنبــل وسـئل عنــه فقـالحـرب قـال 
 . يرضاه ال-يعني ابن يونس-كان عيسى 
 .ليس بيشء: سمعت أمحد يقول:  داودوقال أبو

ِ رس:وقال أبو داود  .ر عقلهِنكُ فأ،ُّق له حيلُ
 .فهَّعَضَسألت حييى بن معني عنه ف: وقال أبو حاتم
 . فأخذوا متاعه فاختلطٌقه لصوصَرَهو ضعيف احلديث، ط: مقال أبو حات

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(



 ٧١ 
 .، منكر احلديثضعيف احلديث: وقال أبو زرعة
 .ليس بالقوي: ُّوزجاينُوقال اجل

 .ضعيف: ُّ والنسائيُّوقال الدارقطني
هـو محــيص مـن كبـار شــيوخ : )١ ()عــن دحـيم (وقـال عـثامن بــن سـعيد الـدارمي

 . ويف حديثه بعض ما فيه،محص
ث ِّدَحـُ يـ،فـظِ ولكن كـان رديء احل،كان من خيار أهل الشام: بن حبانوقال ا
 . الرتكَّ ويكثر من ذلك حتى استحق،مَِهيَباليشء ف

خرجنـا إليـه إىل قريتـه التـي يقـال هلـا نقـار، وكانـت كثـرية : وقال بقية بن الوليد
 ، نعم: فقلنا، الشيخ: فقال، من النبط فسألنا عنهٌنا رجلَيِقَلَ ف، لنسمع منه،يتونَّالز
ْما يف هذه القرية من شجرة من زيتون إال وقد قام إليها ليلته مج: فقال  .عاءَ

كــان أليب بكــر بــن أيب مــريم يف : ُّكوينَّوقــال احلــسن بــن عــيل بــن مــسلم الــس
 .تني من الدموعَّدُيه سَّدَخ

 .مات سنة ست ومخسني ومائة: قال عبد الباقي بن قانع وغريه
 .ُّ األصبهاينُّقفيَّعبد اهللا الثبن  )٢(أبو بكر) بخ( .١٨٥٨

 أبواب النبـي َّأن« : عن أنس بن مالك، حممد بن مالك بن املنترص:روى عن
 . روى عنه املطلب بن زياد.»قرع باألظافريُصىل اهللا عليه وسلم كانت ت

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 ).٣٣/١١١: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٧٢ 
م يف ترمجة حممـد بـن َّ وقد تقد،هذا احلديث »األدب«روى له البخاري يف 

وزعــم أنــه  »تــاريخ أصــبهان«ه احلــافظ أبــو نعــيم يف مالــك بــن املنتــرص، وقــد ذكــر
 .َّيِّمُيعقوب بن عبد اهللا الق

 وكنيته أبو احلسن ،ي أشعري وليس بثقفيِّمُالقفإن وذلك وهم منه، : ناُقال شيخ
 . واهللا أعلم. وهو متأخر عن هذا، وهو مشهور باسمه دون كنيته،ال أبو بكر
شام بــن املغــرية بــن عبــد اهللا بــن ِ بــن هــبــن عبــد الــرمحن بــن احلــارث )١(أبــو بكــر) ع( .١٨٥٩

 ،اسمه حممـد:  قيل،، أحد الفقهاء السبعةعمر بن خمزوم القريش املدين
 والـصحيح أن اسـمه وكنيتــه ، أبـو عبـد الـرمحن: وكنيتـه،أبـو بكـر: وقيـل

ــك وعمــر، وكــان لــه مــن  واحــد، وهــو والــد ســلمة وعبــد اهللا وعبــد املل
حممــد واملغــرية وحييــى وأم كرمــة وِاألخــوة عبــد اهللا وعبــد امللــك وع

 .ً وكان أبو بكر مكفوفا،عائشةواحلارث 
عمــي صــاحب كعــب َْث بــن جــابر اخلءزَجــ: ، ويقــالريــر بــن جــابرَ ج:روى عــن
 وأبيـه عبـد الـرمحن بـن احلـارث بـن ،عـة بـن األسـودْمَ وعن عبد اهللا بـن ز،األحبار
 ،)س(ارسر بـن يـَّ، وعـام)م خ(طيع بن األسودُ وعبد الرمحن بن م،)خ س(هشام

 وأيب رافـع مـوىل النبـي صـىل اهللا ، ونوفل بن معاوية،)ق د خ(ومروان بن احلكم
، وأيب -ومل يدركـــه- وأيب معقـــل األســدي ، وأيب مـــسعود البــدري،عليــه وســلم

ــت ع،هريــرة ــُ وأســامء بن ــشة،سْيَم  معقــل ِّمُ وأ،)ع( ســلمةِّمُ وأ،)س ت د م خ( وعائ
 .)س(األسدية

                                                        
 ).٣٣/١١٢: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٧٣ 
 واحلكم بن ،)س(ادَّدَرة جامع بن شْخَ وأبو ص،هاجرم إبراهيم بن :روى عنه

بــن أيب ســلمة  وابنــه ،)س(ُّاميَّوأبــو عبــد الــرمحن خالــد بــن زيــد الــش، )س(عتيبــة
ّسمي  ومواله ،بكر بن عبد الرمحن َ موىل أيب بكر بن عبد الـرمحن بـن احلـارث ُ

 اهللا  وعبـد، وابنه عبد اهللا بـن أيب بكـر بـن عبـد الـرمحن،ُّعبيَّ وعامر الش،بن هشام
 وعبـد ربـه ،)س(وعبد احلميد بن عبد اهللا بن أيب عمرو، )١ ()احلمريي (كعببن 

ــصاري ــك بــن أيب بكــر بــن عبــد الــرمحن، ُ، وابنــ)س د م(ُّبــن ســعيد األن ه عبــد املل
-١٤٥[ وعكرمة بن خالـد املخزومـي،بن مالكعراك  و،منْيَوعبد الواحد بن أ

 ،)ق س د م خ( بن عبد الـرمحنوابنه عمر بن أيب بكر، )س(عمري وعامرة بن ،]أ
 وابن أخيه القاسم بن حممد بن عبد ، وعمرو بن دينار،)ع(وعمر بن عبد العزيز

وحممـــد بـــن مـــسلم ، )س(جـــربالـــرمحن بـــن احلـــارث بـــن هـــشام، وجماهـــد بـــن 
 .طْيَسُزيد بن عبد اهللا بن قي و،ُّ األييلسمية وأبو صخر يزيد بن أيب ،)ع(ُّهريُّالز

 َّدُرَصغر يـوم اجلمـل فـُ واستـ،هُ وكـان قـد ذهـب بـرص،هُنيتـُ كاسمه: ُّقال الواقدي
 .، كثري احلديثً سخيا،ً عاملا،ً وكان ثقة، فقيها،هو وعروة بن الزبري

راهب قريش لكثرة :  وكان يقال له،د يف خالفة عمرِلُو: وقال حممد بن سعد
 .ً وكان مكفوفاصالته،

 .مدين تابعي ثقة: ُّيلْجِوقال الع
 .هو أحد أئمة املسلمني: شوقال ابن خرا

 وعبـد اهللا بنـو عبـد الـرمحن ، وعكرمـة، وأبـو بكـر،عمـر: وقال يف موضع آخر

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(



 ٧٤ 
وروى الزهري عنهم ة ثقات، يرضب هبم املثل، َّلِجَهم أُّلُبن احلارث بن هشام ك

 .كلهم إال عمر
ة ّلـِست مـاء مـن عَ وكـان إذا سـجد يـضع يـده يف طـ،كـان أعمـى: وقال أبو داود

 .كان جيدها
 . الطبقة الثانية من أهل املدينةوذكره خليفة بن خياط يف
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف كتاب 

 وكان ،بعةَّ وهو أحد فقهاء املدينة الس،هُ برصَّفُكان قد ك: قال الزبري بن بكار
يل َهُه الرشيدة فاختة بنت عنبة بن سُّمُ وكان من سادات قريش، وأ،اهبَّى الرَّسمُي

 وحممد وبه كان ، وخالد، وعكرمة، وعثامن، عمر:هِّمُوته ألبيه وأخإ و،بن عمرو
 وفاختة، ، وموسى،ً عامرا:ولدت لعبد اهللا بن الزبريوحنتمة  ،يكنى عبد الرمحن

 .، وفاطمةحكيموأم 
 أن أخـاه أبـا : عـن عمـر بـن عبـد الـرمحن، عـن الـشعبي:وقال داود بن أيب هنـد
 . يف حديث ذكره.بكر كان يصوم وال يفطر

 . مات سنة ثالث وتسعني: بن املديني وغريهُّقال عيل
مـات : سَّير وأبو عبيـد والفـالَّوقال حييى بن معني والبخاري وأبو عمر الرض

 .مات سنة مخس وتسعني: وقال آخر. سنة أربع وتسعني
، هـو أبـو ُّطبيْويُى احلـَّزُطـب بـن عبـد العـْيَوُفيان بـن حُأبو بكر بن عبد الرمحن بن أيب س •

 . تقدم.ن حويطببكر ب



 ٧٥ 
ْور بــــن خمْسِبــــن عبــــد الــــرمحن بــــن املــــ )١(أبــــو بكــــر) يس( .١٨٦٠ ُّريشُرمــــة القــــَ ، ُّهــــريُّ الزِ

 .حجازي
بسم اهللا الذي ال يرض مـع اسـمه :  قالْنَم« : أبان بن عثامن بن عفان قوله:عن
 . احلديث »..يشء

 : واحـدُ وغـري)د يس( وقـال حممـد بـن كعـب،ُّيْرصِ العالء بـن كثـري املـ:وعنه
 . عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، عن أبيه،)ق يس ت د( أبان بن عثامنعن

 .ُّ البرصيُّد اهللا بن أنس بن مالك األنصارييبن عب )٢(رأبو بك) ت بخ( .١٨٦١
ـــسِّدَ جـــ:روى عـــن ـــل،ه أن ـــس حـــديثِّدَعـــن أبيـــه عـــن جـــ:  وقي مـــن عـــال « :ه أن
 .ه عائشة بنت أنسِتَّمَ ع: وعن،وغري ذلك »جاريتني

رسة ْيـــَ وأبــو لــيىل عبـــد اهللا بــن م،م بـــن حممــد بــن أيب حييـــى إبــراهي:روى عنــه
 وموسـى بـن عبيـدة ، اجلرمـيُّاسـبيَّح حممد بن عبد العزيز الرْوَ وأبو ر،ُّاحلارثي

 .يذَبَّالر
 عـن ، عن حممد بن عبد العزيز: وعبد اهللا بن املباركُّبرييُّوقال أبو أمحد الز

وقـد  .»عـال جـاريتنيمـن « :يث عـن جـده أنـس حـد،عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس
 .تقدم حديثه يف ترمجة حممد بن عبد العزيز الراسبي

                                                        
 ).٣٣/١١٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/١١٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٧٦ 
 ُّيشَرُاب القـــَّطـــَبيـــد اهللا بـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر بـــن اخلُبـــن ع )١(أبـــو بكـــر) س ت د م( .١٨٦٢

 ووالـد خالـد بـن أيب بكـر بـن ،، أخو القاسـم بـن عبيـد اهللاُّينََد املُّويَدَالع
 .د الرمحن بن أيب بكر الصديقنت عبه عائشة بُّمُ وأ،د اهللايعب

 .)س ت د(ه عبد اهللا بن عمرِّدَ وج،ه سامل بن عبد اهللاِّمَ ع:روى عن
 وحممـد بـن مـسلم بـن ، عمر بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بـن عمـر:روى عنه

 .)س ت د م(ُّهريُّهاب الزِش
 .مدين ثقة: قال أبو زرعة
ــ: وقــال أبــو حــاتم وأبــو داود والرتمــذي  لــه مــسلم ى، رو]ب-١٤٥[ىَّمَسُال ي

ًوالنسائي حديثا واحدا ه ابـن ِّدَ وال يعرف له غريه مـن روايـة الزهـري عنـه عـن جـ،ً
 وإذا ،م فليأكـل بيمينـهُكُ إذا أكـل أحـد«: عمر عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال

 .» فإن الشيطان يأكل بشامله ويرشب بشامله ،رشب فليرشب بيمينه
 .)٢ ()ي واللفظ لهرواه أمحد عن سفيان عن الزهر(

 ،، أخـو عبــد اهللا ُّيِّ املكـُّمــيْيَّ التُّيشَرُكـة القـْيَلُبـن عبيــد اهللا بـن أيب م )١(أبـو بكـر) خ( .١٨٦٣

                                                        
كــــــــذا وقـــــــــع ومل يــــــــرقم لـــــــــه : ، وكتـــــــــب الناســــــــخ بإزائـــــــــه)٣٣/١١٩: (»هتــــــــذيب الكــــــــامل«) ١(

 .والصواب رقمه كام سيأيت..باأللف
أبـــو البـــزري فـــيام (د روى لـــه، وانظـــر مـــا علقنـــاه عـــىل ترمجـــة أي كـــام ســـيأيت أن أمحـــ:   قلـــت 
 . -)تقدم

 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )٢(



 ٧٧ 
 .كيْيَُلووالد عبد الرمحن بن أيب بكر امل

 وعائـشة ،)خ(ِّمـيْيَّ وعثامن بن عبد الـرمحن الت،)خ(ْريَمُ عبيد بن ع:روى عن
 .أم املؤمنني
ه عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر ُ وابنــ،حبيــب بــن أيب ثابــت عبــد اهللا بــن :روى عنــه

 . وهشام بن عروة،)خ(جْيَرُ وعبد امللك بن ج،كيْيَُلامل
 .هَال أعرف اسم: اطَّيَقال خليفة بن خ
 .ًأعلم له اسامال : وقال أبو حاتم

 .» الثقات «وذكره ابن حبان يف 
 .ُّينََد املُّيسَْو األُّيف األنصارَْينُل بن حْهَثامن بن سُبن ع )٢(أبو بكر) س م خ( .١٨٦٤

 .عمه أيب أمامة بن سهل بن حنيف: روى عن
 وعبــــد اهللا بـــــن ، وســــفيان الثــــوري،رة أنــــس بـــــن عيــــاضْمَ أبــــو ضــــ:روى عنــــه

 .)٣ ()ومالك بن أنس(، )س م خ(املبارك
  .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
بـن عبـد ينا مـع عمـر َّصـل:  عن عمه أنـه قـالُّسائيَّسلم والنُروى له البخاري وم

 .ْرصَ العـِّيلَصُ ثم خرجنا حتى دخلنا عىل أنس بن مالك فوجـدناه يـَرْهُّالعزيز الظ
                                                        

 ).٣٣/١٢١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/١٢٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).صح (ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح)٣(



 ٧٨ 
 وهـي صـالة رسـول اهللا ،العـرص:  فقال؟ ما هذه الصالة التي صليتِّ يا عم:فقلت

 .صىل اهللا عليه وسلم التي كنا نصيل معه
رك وانفرد البخاري لـه بحـديث آخـر رواه عـن حممـد بـن مقاتـل عـن ابـن املبـا

 . وهذا مجيع ماله عندهم،عنه عن عمه عن معاوية يف إجابة األذان
 .انَّفَبن ع )١(أبو بكر( .١٨٦٥

 سـمعت :نيـدُعبـد اهللا بـن اجلإبـراهيم بـن  قـال .روى عـن أيب إسـحاق الفـزاري
 .)٢ () رأيت له أحاديث كذب،ابَّذَهو ك: حييى يقول

 روى عنه النسائي تقدم ، اسمه أمحد، القايضُّزيَوَْرأبو بكر بن عيل بن سعيد امل •
 .يف األسامء

، ُّيْرصَ البــُّيِمَّدَقــُ امل، مــوالهم،ُّيِقفــَّم الثَّدَقــُ بــن عطــاء بــن مّبــن عــيل )٣(أبــو بكــر) س( .١٨٦٦
 ووالـد حممـد ،ِّيِمَّدَقـُ وحممـد بـن عـيل املِّميَّدَقُأخو عمر بن عيل امل

 . وهو عزيز احلديث،ُّيِمَّدَقُبن أيب بكر امل
 . ويونس بن عبيد،)س(اج بن أرطأةََّج واحل،رةْمَ ع حبيب بن أيب:روى عن
اعـــة، وعبـــد اهللا بـــن َزُاق مـــوىل خَّرَمة الـــوَلَ أبـــو ســـعيد جعفـــر بـــن ســـ:روى عنـــه

 .املبارك

                                                        
 ).٩/٢٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٠٥: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )٢(
 ).٣٣/١٢٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٧٩ 
َّمات قبل مح  .اد بن سلمة بشهرينَ

ُّويفُ الكُّيِقفَّة الثَبْيَوُامرة بن رُبن ع )١(أبو بكر) س د م( .١٨٦٧ ِ. 
: نه سمع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقوليبة أَوُروى عن أبيه عامرة بن ر

 . احلديث» صىل قبل طلوع الشمس وقبل غروهباٌلُجَ رَ النارَلجَ لن ي«
م (ُّرتي بـن املختـار العبـديْخـَ والب،)س د م( إسامعيل بن أيب خالد:روى عنه

ْ وأبو مح،ُّ وأبو إسحاق السبيعي،امَر بن كدَعْسِ وم،ْريَمُ وعبد امللك بن ع،)س ة َزَ
 .األعور

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .روى له الثالثة هذا احلديث من طرق عنه

بن عمر بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمـر بـن اخلطـاب  )٢(أبو بكر)ق س ت م خ( .١٨٦٨
 .ُّينََد املُّويَدَ العُّيشَرُالق
 ،ُّزومـــيَْخ إبــراهيم بــن عبــد الـــرمحن بــن عبــد اهللا بــن أيب ربيعــة امل:روى عــن
 ، أبيه سامل بن عبد اهللا بن عمرِّ وعم، بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالبوإسحاق
اب سعيد بن َبُ، وأيب احل-وهو من أقرانه-رة ْجُد بن إسحاق بن كعب بن عوسع
 ً،ه عبـد اهللا بـن عمـر مرسـالِّدَ وجـ،اد بن متيم األنصاريَّبَ وع،)ق س ت م خ(يسار

 ومعاويـة بـن عبـد ،ِّظـيَرُرفاعـة الق وعـيل بـن ،ِّوعبد الرمحن بن ثابـت األنـصاري
                                                        

 ).٣٣/١٢٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/١٢٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٨٠ 
 . وهشام بن عروة، ونافع موىل ابن عمر،)١ ()بن أيب طالب(اهللا بن جعفر 
 واحلـارث ، وإبراهيم بـن حممـد بـن أيب حييـى،امنْهَ إبراهيم بن ط:روى عنه
مــر بــن حفــص بــن ُ وعاصــم بــن ع،امَسُمة بــن أيب احلــَلَ وســعيد بــن ســ،بــن عبــد اهللا

 وابـن أخـيهام ،د اهللا بـن عمـر بـن حفـصيـ وأخـوه عب،ابعاصم بن عمر بن اخلطـ
 م خ( ومالك بـن أنـس،مريونُبن حفص الع]أ-١٤٦[القاسم بن عبد اهللا بن عمر 

 .)ق س ت
 .ىَّسمُ ال ي،ال بأس به: قال أبو حاتم
 .ثقة: وقال الاللكائي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 سعيد بن يسار عن روى له اجلامعة سوى أيب داود من حديث مالك عنه عن

 .»أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم كان يوتر عىل البعري« :ابن عمر حديث
َّالغرادض البغدادي َوِبن ع) ٢(أبو بكر( .١٨٦٩ َ. 

 .َّفسقه ابن نقطة. سمع ابن شاتيل
 . بن عمرو بن عتبة الثقفي)٣(أبو بكر)أ( .١٨٧٠

 .)١ ()وعنه مسعر، واملسعودي وغريمها. عن ابن حذيفة عن أبيه

                                                        
 ).صح(اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح ما بني القوسني ملحق يف احلاشية )١(
 ).٩/٢٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٠٦: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٤/١٩٨٧: (»التذكرة«و) ٤٩١ص: (»اإلكامل«) ٣(



 ٨١ 
، أخــو ئاط املقـرَّنــ احلُّويفُ الكـُّديَبــن عيـاش بــن سـامل األســ )٢(أبــو بكـر) ٤ مـق خ( .١٨٧١

 مــوىل واصـــل بــن حيــان األحـــدب، وكانــت جدتـــه ،اشَّيـــَاحلــسن بــن ع
ــلْنــُرة بــن جُمَسِمــوالة لــ ــل،اســمه حممــد: دب، قي ــل: وقي :  عبــد اهللا، وقي
:  وقيـل،اشدخـ:  وقيـل،مسلم:  وقيل،بةؤر: شعبة، وقيل:  وقيل،سامل
 . والصحيح أن اسمه كنيته.حبيب:  وقيل،محاد:  وقيل،فِّرَطُم
 ، وإســــامعيل بــــن أيب خالــــد،)بــــخ(ِّديْنــــِ األجلــــح بــــن عبــــد اهللا الك:روى عــــن

 واحلــسن بــن ، وحبيــب بــن أيب ثابــت،)قــد(ِّيِّدُّوإســامعيل بــن عبــد الــرمحن الــس
ــــخ(مــــيْيَقُعمــــرو الف ــــن عبــــد الــــرمحن الــــس،)ب َ ومح،)خ س(لميُّ وحــــصني ب يــــد ُ

 س ت( وسليامن األعمـش،)خ(امرَّ وسفيان الت،انَّرُ، ودهثم بن ق)خ ت(ويلالط
 وصــالح بــن ، وشــعيب بـن شــعيب أخــي عمــرو بـن شــعيب، وسـليامن التيمــي،)ق

 بــخ( وعاصــم بــن هبدلــة،)س( وصــدقة بــن ســعيد،)ت مــد(أيب صــالح املخزومــي
ــع،)ت ــز بــن رفي  ،)س د( وعبــد امللــك بــن أيب ســليامن،)ق س ت خ( وعبــد العزي
 وأيب حـصني عــثامن بـن عاصــم ،)٣ ()وعبيـد بــن اصـطفى (،بـد امللـك بــن عمـريوع

اش بـن سـامل، وحممـد بـن أيب َّ وأبيـه عيـ،هـرانِ وعمرو بـن ميمـون بـن م،األسدي
 وحممـد بـن يزيـد بـن أيب زيـاد ،)بخ( وحممد بن عمرو بن علقمة،سهل القريش

ـــفَف بـــن طِّرَطـــُ وم،)ت د(مـــوىل املغـــرية بـــن شـــعبة ـــاد  واملغـــ،)ق د(ري رية بـــن زي
، )بـخ(ري بـن أيب األشـعثَصُ ونـ،)مـق(م الـضبيَسْقـِ واملغرية بـن م،)د(ّاملوصيل

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 ).٣٣/١٢٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).صح(ق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح ما بني القوسني ملح)٣(



 ٨٢ 
روة ُ بـــــن عــــــ، وحييـــــى بـــــن هـــــانئ عــــــروةن وهـــــشام بـــــ،)ت(انَّسَوهـــــشام بـــــن حـــــ

 وأيب ،)٤(بيعيَّ وأيب إســـحاق الـــس،)ق بـــخ( ويزيـــد بـــن أيب زيـــاد،)س(املـــرادي
 .الّقَد البيب سع وأ،)ت(ِّاميلُّ وأيب محزة الث،)خ(إسحاق الشيباين
ــَّيــَ إبــراهيم بــن أيب بكــر بــن ع:روى عنــه  ،ُّجــيلِ وإبــراهيم بــن زيــاد الع،هُاش ابن
 خ( )١ ()بـن يـونس( وأمحد بن عبـد اهللا ، وأمحد بن حنبل،ُّامييديل الُوأمحد بن ب

 ،ُّطـارديُ وأمحـد بـن عبـد اجلبـار الع، أيب نعـيمُاقَّوأمحد بـن عبـد اهللا ور، )س ت
 ،ُّوأمحـــد بـــن منيـــع البغـــوي ،»املغـــازي«ن أيـــوب صـــاحب وأمحـــد بـــن حممـــد بـــ
 ،ُّازيَّليامن الرُ وإسحاق بن س، وإسحاق بن حكيم،ُّييصِِّصوأمحد بن ناصح امل

 وأبـــو بكــــر ،)خ( وإســـامعيل بــــن أبـــان الــــوراق،وإســـحاق بـــن عيــــسى بـــن الطبــــاع
 وبــرش ،)س ت د(ان، واألسـود بــن عـامر شــاذ)ق س(ُّيلُبــإسـامعيل بــن حفـص األ

 واحلـسن بـن محـاد ،ُّباينْيَّ وثابت بن حممد الـش،)عس( )٢ ()احلايف (ارثبن احل
 وخالـد ،)ل(ُّزيَوْرَ ومحزة بن سعيد امل،ُّديْبَة العَفَرَ واحلسن بن ع،)ق(ادةّجَس

كني زكريا بـن ُّ وأبو الس،)عس(ُّسائيَّ وداود بن منصور الن،)خ(ُّبن يزيد الكاهيل
 وســفيان الثــوري ومــات قبلــه، وأبــو ،بــن حــرب وأبــو خيثمــة زهــري ،ُّائيَّحييــى الطــ

د اهللا بــن ، وعبــ وعاصــم بــن يوســف الريبــوعي،الطيالــيس(داود ســليامن بــن داود 
ومـات ) خ(بـارك ُ وعبـد اهللا بـن امل،ارةَرُ بن عامر بـن ز)٣ () وعبد اهللا،سعيد األشج

 وعبــــد احلميــــد بـــــن ،)ق خ(بةْيَقبلــــه، وأبــــو بكــــر عبــــد اهللا بــــن حممـــــد بــــن أيب شــــ

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )٢(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )٣(



 ٨٣ 
 وعلقمة ، وعثامن بن حممد بن أيب شيبة، وعبد الرمحن بن مهدي،)س(صالح

، )ق(ُّنافيسَّ وعيل بن حممد الط،)مق(مْرشَ وعيل بن خ،)ق(بن عمرو الدارمي
رارة، ُ وعمـــرو بــــن ز،)ق(ُّر بــــن خالـــد الواســــطيَّ وعـــام،)خ(وعـــيل بـــن املــــديني
يم الفــضل بــن  وأبــو نعــ، وفــضالة بــن الفــضل التميمــي،ُّنفــيَوالعـالء بــن عمــرو احل

ـــب بـــن أيب ثابـــت، ،كـــنيُد ـــت حممـــد بـــن إســـامعيل بـــن عبـــد اهللا بـــن حبي  وأبـــو ثاب
 وحممد بن عبد اهللا ،ُّيف البجيلِرَ وحممد بن ط،ُّرائيَجْرَاح اجلَّوحممد بن الصب

ريش والـد أيب ُبيد بن سـفيان القـُ وحممد بن ع، وحممد بن عبد األعىل،ْريَمُبن ن
 وحممد ،)س(اسّحَّ النُّحاريبُن عبيد بن حممد امل وحممد ب،بكر بن أيب الدنيا

 ومـسلم بـن ،فـاعيِّ وأبو هشام حممـد بـن يزيـد الر،)ق س ت(ُّينادَْمبن العالء اهل
 ومنـــــصور بـــــن أيب ،]ب-١٤٦[ُّازيَّ بـــــن منـــــصور الـــــرَّعـــــىلُ وم،ديَْزإبـــــراهيم األ
د (ن الـرسياد بـَّنـَ وه،)د(ُّديَْزعيم بـن محـاد، وهـارون بـن عبـاد األُ ون،)د(مزاحم
 وحييى ،م القايضن أكث وحييى بن آدم، وحييى ب، وواصل بن عبد األعىل،)س

 ،)عــس( وحييــى بــن حييــى النيــسابوري، وحييــى بــن معــني،ُّبــن طلحــة الريبــوعي
 ،)س(زبـــاَّهـــران اخلِ وأبـــو خالـــد بـــن يزيـــد بـــن م،)خ(ُّيِّمـــَّوحييـــى بـــن يوســـف الز
 . ومات قبلهُّيِّمُّويعقوب بن عبد اهللا الق

 .أثنى عليه عبد اهللا بن املبارك: ال احلسن بن عيسى النيسابوريق
 . صدوق، صاحب قرآن وخري:وقال صالح بن أمحد بن حنبل عن أبيه

 وكــان صــاحب قــرآن ،ثقــة، وربــام غلــط: )١( أمحــد عــن أبيــه وقــال عبــد اهللا بــن
: ًوقـال أيـضا(، هَلـح وجهـَكـر عنـده كُ إذا ذ، وكان حييى بن سـعيد ال يعبـأ بـه،وسنة

                                                        
 .) ٧/٣٣٨: (»االعتدالميزان «وانظر ) ١(



 ٨٤ 
ُجدا وك )١(كان كثري الغلط  .خطأليس فيها به ُتً

لو كان أبـو بكـر بـن عيـاش : عن حييى بن سعيد قال: )٢(وقال عيل بن املديني
 .)٤ () ما سألته عن يشء، وإرسائيل فوقه)٣(]عندي[

 .وأخوه احلسن ثقةثقة، :  عثامن الدارمي عن ابن معنيوقال
ــ أبــو بكــر واحلــسن ابنــا ع:قــال عــثامن الــدارمي ،  ليــسا بــذاك يف احلــديثشاي

 .ومها من أهل الصدق واألمانة
 يف شايـــف أبـــا بكـــر بـــن عِّعَضُت حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن نمـــري يـــوســـمع: قـــال
 .هو ضعيف يف األعمش وغريه:  قال؟ يف األعمشُهُكيف حال: قلت .احلديث

: اش وأيب األحوص فقـالَّيَسألت أيب عن أيب بكر بن ع: وقال ابن أيب حاتم
 .بدأتام هي ال أبايل بأ،هبامما أقر
 ،ًمها يف احلفظ سواء:  فقال؟ئل أيب عن رشيك وأيب بكر بن عياشُ وس:قال

اش وعبـد اهللا بـن بـرش َّيـَبكـر بـن ع )٥ ()أبـو( : قلـت أليب،ًغري أن أبا بكـر أصـح كتابـا
                                                        

 .وما أثبتناه من املصادر وهو الصواب. ًكان كبريا يغلط:  يف األصل)١(
والنقــل عـن عــيل بـن املـديني مــن زيـادات احلــافظ ابـن كثــري ) ٧/٣٣٨: (»ميـزان االعتـدال«) ٢(

 .»هتذيب الكامل«عىل
ا أثبتنــاه مــن امليــزان، ووقعــت العبــارة ومــ). بــني يــدي: ( ظــاهرة يف األصــل تقــرأ الكلمــة غــري)٣(

 ...ًلو كان أبو بكر بن عياش حارضا): ١٢/٣٣: (»هتذيب التهذيب«يف
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )٤(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )٥(



 ٨٥ 
 .أبو بكر أحفظ منه وأوثق:  قال؟الرقي

 .»الثقات«كتاب  ابن حبان يف هوذكر
 وقد ، وحديثه فيه كثرة،اسَّ ويروي عن أجلة الن، هو كويف مشهور:وقال ابن عدي

ال بأس به، وذلك عنه  عن كل من روى ه وهو يف روايات،ٌروى عنه من الكبار مجاعة
ًأين مل أجد له حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة  .، إال أن يروي عنه ضعيفً

اش َّأيب بكر بـن عيـسمعت إبراهيم بن : ُّمرقنديَّس السَّامَبن شإبراهيم وقال 
يـا بنـي إن أبـاك مل يكـن لـه :  قال؟يا أبة ما اسمك: ملا نزل بأيب املوت قلت: قال
 وأنـه خيـتم ،إنـه مل يـأت فاحـشة قـطو أباك أكرب من سفيان بأربع سـنني، َّ وإن،اسم

 .ةَّرَالقرآن من ثالثني سنة كل يوم م
 .ولد سنة مخس وتسعني أو ست وتسعني: قال ابن حبان
 ، ســنة ثــالث: وقيــل، وتــسعنياثنتــني ومــات ســنة ،ولــد ســنة مائــة: ريهوقــال غــ

 .)١( سنة أربع وتسعني:وقيل
 :وهلم
 . بن عياش احلميص)٢( بكرأبو( .١٨٧٢

وليس بمعروف، . ِوعنه عثامن بن شباك. عن جعفر بن عبد الواحد اهلاشمي

                                                        
: »ميــــــزان االعتــــــدال« .بلــــــغ املقابلــــــة بخــــــط املؤلــــــف:  هــــــذا املوضــــــعكتـــــب الناســــــخ بــــــإزاء)١(

 ).٩/٢٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٠٦(
 ).٩/٢٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٠٣: (»ميزان االعتدال«)٢(



 ٨٦ 
 .جمهول: قال اخلطيب

 :و
 . بن عياش السلمي)١(أبوبكر .١٨٧٣

 .روي عن أيب بكر جعفر بن برقان وغريهي. )٢(له مصنف يف العربية
 )٣ (.)ذكره اخلطيب البغدادي

 ُّيشَرُبـــن حممـــد بـــن زيـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر بـــن اخلطـــاب القـــ )٤(أبـــو بكـــر) س( .١٨٧٤
 .خوتهإ، أخو عمر بن حممد بن زيد وُّينََد املُّويَدَالع
ن ، ونـافع مـوىل ابـ وأبيـه حممـد بـن زيـد، أبيه سامل بن عبـد اهللاِّ عم:وروى عن

 .)س(عمر
 وابـن أخيـه عـثامن بـن واقـد بـن حممـد بـن ،)س( شعبة بن احلجاج:روى عنه

 . وأخوه عمر بن حممد بن زيد،ُّزوميَْخاف بن خالد املَّطَ وع،زيد
 .ىَّمَسُ ال بأس به، ال ي،ثقة: قال أبو حاتم
 .سنة مخسني ومائة: ني ومائة، وقيلمات سنة مخس وأربع: ُّوقال الواقدي

                                                        
 ).٩/٢٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٠٣: (»ميزان االعتدال«)١(
لـــه مـــصنف يف :  هنـــافيظهـــر أن صـــواب العبـــارة. يف غريـــب احلـــديث:  ويف املـــصادر. كـــذا)٢(

 .الغريب
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )٣(
 ).٣٣/١٣٥: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٨٧ 
ًئي حـــديثا واحـــداروى لـــه النـــسا  عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر بحـــديث التلبيـــة يف :ً

 .احلج
 .آخر اجلزء األول من كتاب الكنى

 ُّاريَّنجـــ ثــم الُّرجــيْزَ اخلُّنــصاريَم األْزَمــرو بــن حــَبــن حممــد بــن ع )١(أبــو بكــر) ع( .١٨٧٥
 ،اســمه وكنيتــه واحــد:  وكنيتــه أبــو حممــد، ويقــال،اســمه أبــو بكــر: ، يقــالُّينَدَاملــ
 عبـد ت بنـةرْمـَرارة أخـت عُة بنت عبد الرمحن بـن سـعد بـن زشْبَه كُّمُوأ

ليامن بــن عبــد امللــك ثــم ُم لــسِســَْومــرة واملويل القــضاء واإل. الــرمحن
 .لعمر بن عبد العزيز

، )س( وخارجة بـن زيـد بـن ثابـت،]أ-١٤٧[ أفلح موىل أيب أيوب:روى عن
اد بـــن َّوعبـــ امن األغـــر، وســـل،)بـــخ( والـــسائب بـــن يزيـــد،)س(د اهللاوســـامل بـــن عبـــ

 وعبد اهللا بن زيد بن عبد ربه األنـصاري مرسـل، وعبـد اهللا بـن ،)ق س د م خ(متيم
 وعبد اهللا بن ،)س ت د م( وعبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان،عبد اهللا بن عمر

ْ وعبد اهللا بن قيس بن خم،اش بن أيب ربيعة وله رؤيةَّعي  وعبـد ،)ق س تـم د م(رمةَ
، وجـده عمـرو )ع( وعمر بن عبد العزيز،)ت د(ِّاألنصاريرة ْمَالرمحن بن أيب ع

 والقاسم بـن حممـد ،)ق س د م خ(ِّقيَرُّم الزْيَلُمرسل، وعمرو بن س) ق(بن حزم 
 وأبيــه ،)ق( وحممـد بـن عبــد اهللا بـن عمـرو بــن عـثامن،)س(بـن أيب بكـر الــصديق
 ،)خبـ( وحممد بن فالن بن طلحة بن عبيـد اهللا،)س مد(مْزَحممد بن عمرو بن ح
ة َّبــَح وأيب ،اح بــن عاصــم بــن عــديَّدَ وأيب البــ،)س(ِّلميُّوالنــرض بــن عبــد اهللا الــس

م ْزَ وخالدة بنت أنس أم بنـي حـ،)٤ م( وأيب سلمة بن عبد الرمحن،)م خ(ّريْدَالب
                                                        

 ).٣٣/١٣٧: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٨٨ 
 .ة بنت عبد الرمحنَرْمَوهلا صحبة، وخالته ع

 وإسـحاق ،يثيَّ وأسامة بن زيد الل،ل بن سعدْهَ بن عباس بن سَّيبُ أ:روى عنه
َ وأفلـح بـن مح،د اهللايـبن حييـى بـن طلحـة بـن عب  ، واحلجـاج بـن أرطـأة،)س م(يـدُ
ُّيشَحـَوسعيد بن عبد الرمحن اجل ه عبـد ُ وابنـ،)س(وسـعيد بـن أيب هـالل، )بـخ( ِ
 وعبـــد اهللا بـــن عبـــد ، وعبـــد اهللا بـــن ســـعيد بـــن أيب هنـــد،مْزَاهللا بـــن أيب بكـــر بـــن حـــ
 س خــت(ُّبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا املــسعودي وع،)س م(نيَسُالــرمحن بــن أيب حــ

 ،)س(ُّريَمـُ وعبد العزيز بـن عبـد اهللا الع، األوزاعيومرَ وعبد الرمحن بن ع،)ق
 وعـثامن بـن حكـيم ،بابـةُة بـن أيب لَدْبـَ وع،خـارقُوأبو أمية عبد الكريم بن أيب امل

 ت د(مْزَحه حممد بن أيب بكر بن ُ وابن، وعمرو بن دينار وهو أكرب منه،ُّاألنصاري
 وحممـد بـن شـهاب ،)ق مـد(مْزَمـرو بـن حـَامرة بن عُ وابن عمه حممد بن ع،)س
 ، وحييـى بـن سـعيد األنـصاري،)ق س م( والوليـد بـن أيب هـشام،)س مد(ُّهريُّالز

 وأبـو بكـر بـن ،)ق س د م( ويزيـد بـن عبـد اهللا بـن اهلـاد،اينَّوحييى بن حييى الغـس
 .نافع موىل ابن عمر

 . بن سعد يف الطبقة الثالثة من أهل املدينةذكره خليفة وحممد
ن بـن يوسـف بـن خـراش وقال إسحاق بن منصور عن ابن معـني وعبـد الـرمح

 .ثقة: وغريمها
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ثون مـن هـذه الطبقـة ِّحـدُ كـان امل:وقال اهليثم بن عـدي عـن صـالح بـن كيـسان
 وعبيد ،حممد بن عمرو بن حزم وأبو بكر بن ،ليامن بن يسارُ س:من أهل املدينة

 وأبـو بكـر بـن ، وسـامل بـن عبـد اهللا،اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة بـن مـسعود املكفـوف



 ٨٩ 
ب بـن أيب ِ وحييى بـن عبـد الـرمحن بـن حاطـ،عبد الرمحن بن احلارث بن هشام

 .تعةْلَب
 مـا رأيـت مثـل أيب بكـر بـن :مالكيل  قال :فري عن ابن وهبُوقال سعيد بن ع

والقـضاء  والية املدينة : وال رأيت مثل ما أويتً، حاالَّ وال أتمًوءةم أعظم مرْزَح
 ،ب احلــديث وجتــالس أهلــهُ إين أراك حتــ: وكــان يقــول البنــه عبــد اهللا،واملوســم

 .عجازها عىل صدورهاأباستدل  ،فال تستقبل صدر حديث إذا سمعت عجزه
ــك ــصاري : قــال مال ــة أن ر بــن عبــد غــريه، وكــان عمــ )١(]ًأمــريا[ومل يكــن باملدين

العزيــز قــد كتــب إليــه أن يكتـــب لــه مــن العلــم مــن عنـــد عمــرة بنــت عبــد الـــرمحن 
 فـسألت ابنـه عبـد اهللا بـن أيب بكـر عـن : قـال مالـك، لـهها فكتب،والقاسم بن حممد

ً وكان أبو بكر قد عزل عزال قبيحا.ضاعت: الكتب فقالتلك  ً. 
عمر بن عبد العزيز أجرى إن :  عن ابن معنيُّيبَالَان الغَّل بن غسّضَفُوقال امل

 .عىل أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ثالثامئة دينار يف كل شهر
 قالوا لعمر بن عبد : عن جده حممد بن عيلُّيعوقال إبراهيم بن حممد الشاف

ون ُّلَصُإذا مل يغــرين املــ:  قــال؟ك بــصالتهَّرَ أبــا بكــر بــن حــزم غــَ اســتعملت:العزيــز
 .جبهته وأنفهقد أخذت  ُهُتوكانت سجد:  قال!فمن يغرين؟

 بــن  بــن حممــد عــن أمــه عــن امــرأة أيب بكــرُّ بــن خالــد املخزومــيوقـال عطــاف
عـىل فراشـه منـذ أربعـني  أبـو بكـر َمـا اضـطجع: قالـت] ب-١٤٧[عمرو بـن حـزم 

 .سنة بالليل
                                                        

 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)١(



 ٩٠ 
 ما :وقال حممد بن معاوية النيسابوري عن مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر قال

 .ديثمات أيب حتى ترك احل
 وكـذلك قـال . وكان ثقة كثري احلـديث،مات سنة عرشين ومائة: قال الواقدي

 ، وعيل بن املـديني، وحييى بن معني،يف تاريخ وفاته أبو عبيد القاسم بن سالم
 . واهليثم بن عدي، وخليفة بن خياط،وعمرو بن عيل

 .سنة ست وعرشين وهو خطأ: موضع آخروقال اهليثم يف 
: ري آخر وحممد بـن املثنـى وحييـى بـن عبـد اهللا بـن بكـوقال اهليثم يف موضع
 .مات سنة سبع عرشة ومائة

 .مات سنة مائة: وقال خليفة بن خياط يف موضع آخر
 .، هو أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مريم تقدمأبو بكر بن أيب مريم •
 .، هو أبو بكر بن عبيد اهللا بن أيب مليكة تقدمأبو بكر بن أيب مليكة •

، أخـو ُّمـيْيَّ التُّيشَرُر القـْيَدُدر بـن عبـد اهللا بـن اهلـَكـُْنبـن امل )١(أبو بكر )س ت د م خ( .١٨٧٦
 .، وكان أسن من أخيهدركَْنُحممد بن امل

 وعـثامن بـن ،رْيَدُه ربيعـة بـن عبـد اهللا بـن اهلـِّمـَ وع، جابر بن عبـد اهللا:روى عن
 وأيب ،)س د م خ(م الزرقيْيَلُ وعمرو بن س، وعطاء بن يسار،ميْيَّعبد الرمحن الت

 .)س( وأيب سلمة بن عبد الرمحن،)م(يفَنُل بن حْهَمامة بن سُأ
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 ٩١ 
 د م( وبكـري بـن عبـد اهللا بـن األشـج،ُّ الغفـاريو إبـراهيم بـن أيب عمـر:روى عنه

 وعمر بن حممد بن زيد ، وشعبة بن احلجاج،)س د م(هاللأيب  وسعيد بن ،)س
ـْنُمـد بـن امل وأخـوه حم،قمـةْلَرو بـن عْمـَ وحممد بـن ع،ُّريَمُالع  وحييـى بـن ،دركَ

 .اهلاد ويزيد بن عبد اهللا بن ،ُّسعيد األنصاري
 .ىَّمَسُال ي: قال أبو حاتم
 .من ثقات الناس: وقال أبو داود

 .تقدم. شيخ، وهو ابن أيب أبو بكر بن موسى •
ة بـن أيب موسـى، َدْرُ، أخو أيب بُّويفُ الكُّعريَْشبن أيب موسى األ )١(أبو بكر) ع( .١٨٧٧

 .عامر: قالُ وي،اسمه عمرو: قالُي
َ والرب، األسود بن هالل:روى عن  وعبد اهللا بن ،رةُمَ بن سر وجاب،اء بن عازبَ

 .فيام قيل، وهو وهم، وأبيه أيب موسى)س( وعيل ،عباس
 د م( وبــدر بـن عــثامن، والبخـرتي بــن املختـار، األجلــح بـن عبــد اهللا:روى عنـه

 وعبيـد ،ْريَمـُ وعبد امللـك بـن ع،رَفَّ وعبد اهللا بن أيب الس، وحجاج بن أرطأة،)س
 وعطــاء بــن الــسائب، ويــونس بــن أيب ،خوتــهإد وْيــَبُبــن ع )٢(عمــربــن أيب أميــة والــد 

ــش،إســحاق  وأبــو ،ُّ الفــزاريجلــَ وأبــو ب،ُّهــشيلَّ وأبــو بكــر الن،ُّباينْيَّ وأبــو إســحاق ال
 .)ق س ت م خ(ينوأبو عمران اجلوإدريس،  وأبو ،ُّبعيُّمحزة الض

 .د بن سعد يف الطبقة الثانية من أهل الكوفةذكره حمم
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 .وما أثبتناه من املصدر. يعىل:  األصل يف)٢(



 ٩٢ 
 أراه قـد : قال؟سمع أبو بكر من أبيه:  قلت أليب داود:ُّوقال أبو عبيد اآلجري

 كـان يـذهب مـذهب ،دة بـن أيب موسـىْرُ وأبو بكر أرىض عندهم من أيب بـ،سمع
ًرحبـا م: ، وقـالر فأجلـسه إىل جنبـهَّامَل عـِ قاتـُّنـيَُه جاءه أبو غادية اجل،أهل الشام
 .بأخي

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .تويف يف والية خالد بن عبد اهللا

 .، موىل عبد اهللا بن عمرُّينََد املُّويَدَ العُّيشَرُبن نافع الق )١(أبو بكر)  كنت د م( .١٨٧٨
 وأيب بكـر بـن حممـد ، وأبيه نـافع مـوىل ابـن عمـر، سامل بن عبد اهللا:روى عن

 . مرسل: يقال.عبيد وصفية بنت أيب ،بن عمرو بن حزم
 وعبد ،هيبُاد بن صَّ وعب، وسليم بن مسلم املكي، جرير بن حازم:روى عنه

 بـن سـامل بـن  وحييـى بـن عبـد اهللا، ومالـك بـن أنـس،ُّراورديَّالعزيز بن حممد الد
 .]أ-١٤٨[عبد اهللا بن عمر
 .هذا أوثق ولد نافع:  أمحد بن حنبل عن أبيهنقال عبد اهللا ب

 .ليس بيشء: معنيوقال عباس عن ابن 
 .ليس به بأس: وقال يف موضع آخر

 .من ثقات الناس: وقال أبو داود
 .» الثقات «وذكره ابن حبان يف 
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 ٩٣ 
 بـه ملــا روى عنـه مالــك، َ ولــوال أنـه ال بــأس،روى عنــه مالـك: وقـال ابــن عـدي

 .، وأرجو أنه صدوق ال بأس بهوقد روى غري مالك عنه أشياء غري حمفوظة
ًحــــديثا  »حــــديث مالـــك« يف ُّسائيَّاود والرتمــــذي والنـــروى لـــه مــــسلم وأبـــو د

أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه « :ًواحدا من رواية مالك عنه عـن أبيـه عـن ابـن عمـر
وأخــــرج لـــه أبــــو داود حــــديثني  ،»ىَحـــَّ اللِ وإعفــــاء،واربَّوســـلم أمــــر بإحفـــاء الــــش

 . وهذا مجيع ماله عندهم،آخرين
 موىل عمـر بـن ،، قايض بغدادُّينََد املُّويَدَريش العُبن نافع الق )١(أبو بكر) بخ( .١٨٧٩

 .موىل زيد بن اخلطاب:  ويقال،خلطابا
 وأخيه حممد بن ، عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم:روى عن

 .حفصأيب بكر بن عمرو بن 
 وسـعيد ،ابييسَر وسعيد بن عبد اجلبار الكَ، إبراهيم بن أيب الوزير:روى عنه
ُّاحلجبــي، هللا بــن عبــد الوهــاب  وعبــد ا،بــن منــصور  وحممــد بــن ،وقتيبــة بــن ســعيدََ

 .ُّيلَُذ وأبو معمر اهل،ُّديَقَ وأبو عامر الع،ُّجرائيْرَاح اجلَّبَّالص
 .ليس بيشء: قال عباس عن ابن معني

ـــــو داود  اهليئـــــاتي وأقيلـــــوا ذ« :مل يكـــــن عنـــــده إال حـــــديث واحـــــد: وقـــــال أب
 .»زالهتم

 .لقوي عندهمليس با: اكم أبو أمحدوقال احل
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 ٩٤ 
 .هذا احلديث »األدب«روى له البخاري يف 

 ، حممــد بــن أمحــد بــن نــافع:، اســمهُّيْرصَ البــُّديْبــَأبــو بكــر بــن نــافع الع) م ت س( •
 .شيخ مسلم تقدم

 . بن أنسْرضَّبن الن )١(أبو بكر) س( .١٨٨٠
 .ادارَرَ وعنه عبد اهللا بن عبيد مؤذن مسجد ج.عن جده أنس

: ، قيـلُّداديْغـَ هاشـم بـن القاسـم البْرضَّ بـن أيب النـْرضَّبـن النـ )٢(أبـو بكـر) س ت م( .١٨٨١
، وأكثر ما ينسب إىل  اسمه كنيته: والصحيح،حممد: اسمه أمحد وقيل

 .جده
 ،لــف بــن متــيمَ وخ،اج بــن حممــدَّ وحجــ، األســود بــن عــامر شــاذان:روى عــن

 وسـعيد بـن عـامر ،يامنَلُر بن سف وزا،حان بن سعيدـْيَ ور،وخلف بن هشام البزار
 وعبــــد اهللا بــــن ،اك بــــن خملــــدَّ وأيب عاصــــم الــــضح،ارَّوَ وشــــبابة بــــن ســــ،ِّعيَبُّلــــضا

الل د اهللا بن ثور بن عون بن أيب احلي وعب، وعبد الرمحن بن غزوان قراد،مسلمة
 وحممــد بــن إســامعيل بــن أيب ،ّزيَوْرَ وعــيل بــن احلــسن بــن شــقيق املــ،العتكــي

 ْرضَّ وجـده أيب النـ،قاسم األسدي وحممد بن ال،ِّديْبَ وحممد بن برش الع،يكَدُف
 . ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، ووهب بن جرير،هاشم بن القاسم
 وأبـو ،ثمةْيَ وأبو بكر أمحد بن أيب خ، والنسائي، والرتمذي، مسلم:روى عنه

 وأبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن أيب ،يعــىل أمحــد بــن عــيل بــن املثنــى املوصــيل
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 ٩٥ 
 وأبـو ،ُّيـايبْرِ وجعفـر بـن حممـد الف،ُّ وأمحد بن حممد بـن عاصـم الـرازي،عاصم

ــــث الــــرَّفاطمــــة احلــــسن بــــن أمحــــد بــــن الل  واحلــــسن بــــن عــــيل بــــن شــــبيب ،ُّازيَّي
 وعبــد اهللا بـن أمحــد بــن إبــراهيم ، وشــعيب بــن حممــد بـن عــيل الــذارع،املعمـري
 وأبو بكر ، وعبد اهللا بن إسحاق املدائني، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل،يرقالدو

د يـ وأبـو قدامـة عب،ُّبـن أمحـد األهـوازيوعبـدان  ،مد بن أيب الـدنياعبد اهللا بن حم
ــ-وهــو أكــرب منــه- ُّخــيسَّاهللا بــن ســعيد الرس  ،ُّازيَّري الــرِشَ، وعــيل بــن ســعيد بــن ب

 والقاســم بــن زكريــا ،ةّاغمــموعــيل بــن عبــد الــصمد الطيالــيس املعــروف بعــالن 
بـــو حـــاتم حممـــد بـــن إدريـــس  وأ،عَّبـــَرُ مُّ وحممـــد بـــن إبـــراهيم األنامطـــي،زِّرَطـــُامل

ــــرازي ــــد الغفــــار ،)ب-١٤٨( وحممــــد بــــن إســــحاق الــــرساج،ال ــــن عب  وحممــــد ب
ّ وحممــد بــن عبــدوس بــن كامــل الــرس،ُّاينذَمــَاهل  وحممــد بــن حييــى بــن منــده ،اجَّ

 وأبو العباس هارون بن العباس بن عيسى بن عبـد اهللا بـن حممـد بـن ،ُّاألصبهاين
 .ُّفيان الفاريسُ ويعقوب بن س،ُّعيل بن عبد اهللا بن عباس اهلاشمي

 .صدوق: قال أبو حاتم
 .هـ٢٤٥مات : وقال أبو القاسم البغوي

، أخـــو حممـــد بـــن الوليـــد ُّاميَّ الـــشُّبيـــديُّبـــن الوليـــد بـــن عـــامر الز )١(أبـــو بكـــر) س( .١٨٨٢
 .ِّبيديُّالز

 .ومُصْمَصاسمه : دهْنَقال احلاكم أبو أمحد وأبو عبد اهللا بن م
 .مد بن الوليد وأخيه حم، الزهري:روى عن

                                                        
 ).٣٣/١٥١: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٩٦ 
 .)س( بقية بن الوليد:وعنه

ًروى لــه النــسائي حــديثا واحــدا  عــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد الــرحيم بــن :ً
 عن لقامن بن عامر ، عنه، عن أخيه حممد، عن بقية، عن أسد بن موسى،الربقي
 عــن النبــي صــىل اهللا ، عــن ثوبــان،هــراينب عــن عبــد األعــىل بــن عــدي ال،ِّيباَّالوصــ

،  عـصابة تغـزو اهلنـد:ارَّمتي أحرزهم اهللا مـن النـُ عصابتان من أ«: م قالعليه وسل
 .»وعصابة تكون مع عيسى بن مريم

 ثنا عبد اهللا بن سامل وأبو بكـر بـن :ورواه اإلمام أمحد عن أيب النرض عن بقية
 .)١ ()واللفظ له( ،الوليد فذكره

 .ُّينََد املُّلميَّ السُّ األنصاريْرضَّبن حييى بن الن )٢(أبو بكر) ق بخ( .١٨٨٣
 .روى عن أبيه حييى بن النرض

 . وحممد بن عمر الواقدي، حاتم بن إسامعيل:روى عنه
روى لـه أبـو داود . (، اسـمه أمحـد بـن حممـد بـن إبـراهيمارَّطَالع )٣( ِّيلُُبأبو بكر األ •

 . تقدم)٤ ()فيام قيل
 . تقدم يف األسامء.َِّرشبُل بن مالفض: ، اسمهُّينََد املُّأبو بكر األنصاري) ق بخ( •

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 ).٣٣/١٥٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .بياض يف األصل» األبيل«و» أبو بكر« وقع بني)٣(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )٤(



 ٩٧ 
 . ُّكميََاحل )١(أبو بكر) ق( .١٨٨٤

يعني - قال أبو عبيد :دْيَعقيب حديث عبد اهللا بن ز »األذان«قال ابن ماجه يف 
ـــِحممـــد بـــن عبيـــد بـــن م  أن عبـــد اهللا بـــن زيـــد ُّمـــيكََ فـــأخربين أبـــو بكـــر احل-رانْه

 . وذكر شعره يف األذان... قال يف ذلك،ِّاألنصاري
 . وقد تقدم. روى عن أنس، عبد اهللا:، اسمهبريَلك اُّفيَنَأبو بكر احل •
 . تقدم يف األسامء.، اسمه عبد الكبري بن عبد املجيدغريَّأبو بكر احلنفي الص) ع( •
ً شـــيخ مـــسلم تقـــدم أيـــضا يف ، هـــو حممـــد بـــن إســـحاق،ُّاغاينَّأبـــو بكـــر الـــص) ٤ م( •

 .األسامء
 . تقدم يف األسامء.امن اسمه عبد اهللا بن عث، ريض اهللا عنه،ديقِّأبو بكر الص) ع( •

 . العنيس)٢(أبو بكر) ق( .١٨٨٥
، وأيب قبيـــل  ويزيـــد بـــن أيب حبيـــب، حممـــد بـــن يزيـــد بـــن أيب زيـــاد:روى عـــن

 .افري املع
 .ُّاظيَحُ وحييى بن صالح الو، بقية:روى عنه

 .جمهول، له أحاديث مناكري عن الثقات: قال ابن عدي
ســلمة يــا رســول اهللا قالــت أم « :روى لــه ابــن ماجــه حــديث نــافع عــن ابــن عمــر

 . احلديث»..يصيبك كل عام وجع من الشاة
                                                        

 ).٣٣/١٥٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/١٥٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٩٨ 
 :)١ ()وهلم شيخ آخر يقال له(

 .ُّْيسنَ الع )٢(أبوبكر .١٨٨٦
َحــري دخلــت :  قــال،روى عنــه عمــر بــن نــافع الثقفــي ْ  الــصدقة مــع عمــر وعــثامنَ

 .)٣ ()وعيل(
 .ُّفاريِأبو بكر الغ) د( •

 . تقدم.بو عاصم وعنه أ. عن أيب سلمة.انْدَ عبد الرمحن بن ور:اسمه
 . وليس هو بعباد بن صهيب، الكليبي)٤(أبو بكر( .١٨٨٧

 .وعنه حجاج بن منهال وأبو داود الطياليس.روى عن شيخ يرجف عن أيب سعيد
 .)٥ ()شيخ ليس بمعروف: قال أبو حاتم

 .ُّدينيَامل )٦(أبو بكر) ق( .١٨٨٨
 روى عنـه خالـد بـن .ومصروى عن هشام بـن عـروة عـن أبيـه عـن عائـشة يف الـ

                                                        
 ).صح( عالمة التصحيح ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه)١(
 ).٣٣/١٥٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )٣(
 ).٩/٣٤٥: (»اجلرح والتعديل«) ٤(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )٥(
 ).٣٣/١٥٦: (»هتذيب الكامل«) ٦(



 ٩٩ 
 .الضبي )١ ()داودوموسى بن (، القرينزيد أيب ي

 .ضعيف: استشهد به الرتمذي وقال
 .وروى له ابن ماجه حديثه يف الصوم

 .املديني )٢(أبو بكر .١٨٨٩
 . سلمةَّ وأم، وعائشة، ابن عمر:سمع

 .]أ-١٤٩[وعنه إسحاق األعور
 .نهو وإسحاق جمهوال: قال أبو حاتم

 .دينيَامل )٣(أبو بكر .١٨٩٠
ال أدري هو األول أم :  قال أبو حاتم.ف بن أيب زياديس: وعنه .عن أيب هريرة

 .)٤ ()وهو جمهول( ،ال
 ،ه عبـــد اهللا بـــن قطـــافُاســـم: ، قيـــلُّويفُ الكـــُّيلَشْهـــَّالن )٥(أبـــو بكـــر) ق س ت م( .١٨٩١

أبو بكر بن عبد اهللا بن :وقال وكيع(،معاوية بن عبد اهللا بن قطاف: وقيل
قال ابـن أيب  .)٦ ()بن قطافأبو بكر بن عبد اهللا :أيب القطاف، وقال غريه

                                                        
 ).صح(ا بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح م)١(
 ).٩/٣٣٩: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 ).٩/٢٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٤٩٦: (»ميزان االعتدال«و) ٩/٣٣٩: (»اجلرح والتعديل«) ٣(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )٤(
 ).٣٣/١٥٦: (»ذيب الكاملهت«) ٥(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )٦(



 ١٠٠ 
 .قول وكيع أشبه: حاتم
ــت:روى عــن ــب بــن أيب ثاب  ، وزيــاد بــن عالقــة، ومحــاد بــن أيب ســليامن، حبي

 ،)س م( وعبـد الـرمحن بـن األسـود بـن يزيـد، وعاصم بن كليـب،وسليامن األعمش
 ،ِّراديُ وحممـد بـن عبـد اهللا املـ،ّظيلْنَ وحممـد بـن الـزبري احلـ،وعبد امللك بن عمـري

 . وأيب بكر بن أيب موسى األشعري،مَْه وأيب بكر بن أيب اجل،ْريكَُ أيب بمرزوقو
 وهبـز بـن ،اقَّرَ وإسـامعيل بـن أبـان الـو، أمحد بن عبد اهللا بن يونس:روى عنه

 وعبـد اهللا بـن ، وعاصـم بـن عـيل بـن عاصـم الواسـطي،سِّلـَُغ وجبارة بـن امل،أسد
 وعبـد الـرمحن ،بـد احلميـد بـن صـالح وع، وعبـد اهللا بـن املبـارك،ُّيلْجِصالح الع
 ،م عبيــد بـــن حييـــىيلُ وأبــو ســـ،ُّينَّامِلبــة احلـــْعَ وعبيــد بـــن حممــد بـــن ث،بــن مهـــدي
 وأبـو ،مَّالَن بـن سـْوَ وعـ،زوقْرَ وعمرو بـن مـ، وعيل بن أيب بكر،رَفُوعثامن بن ز

 وموســـى بـــن داود احلـــارثي،هـــب ا وحممـــد بـــن عبـــد الو،عـــيم الفـــضل بـــن دكـــنيُن
 وحييـى بــن ،)س( وحييـى بـن آدم، ووكيـع،ُّشيلْهـَّاح بـن حييـى النَّ ووضـ،ُّيِّبَّالـض

َ وأبـو مت،ُّينَّامِعبد احلميـد احلـ ، وأبـو ُّ وأبـو بـالل األشـعري،لـة حييـى بـن واضـحْيُ
 .داود الطياليس
 .وفةيخة الكُْشَ هو من ثقات م:دامة عن ابن مهديُقال أبو ق

ى بـــن معـــني وأبـــو داود وقـــال عبـــد اهللا بـــن أمحـــد عـــن أبيـــه وعبـــاس عـــن حييـــ
 .ثقة: والعجيل

 .ِّيلَُذ وهو عندي خري من أيب بكر اهل، يكتب حديثه،شيخ صالح: وقال أبو حاتم



 ١٠١ 
ِف حتى صار هيـُّشيخ صالح غلب عليه التقش: )١(وقال ابن حبان(  ، وال يعلـمُمَ
 .)٢ ()طئ وال يفهم، فبطل االحتجاج بهُوخي

 .ستني ومائةوم عيد الفطر سنة ست وتويف ي: ُقال مطني
 عـن أيب بكــر ، عـن أيب عاصــم،وقـد روى لــه ابـن ماجــه عـن أمحــد بـن يوســف

كرت ُذ:  عن عكرمة عن ابن عباس، قال، عن احلسني بن عبد اهللا،ِّهشيلَّيعني الن
 والـصحيح .هاُدَلـَأعتقهـا و:  إبراهيم عند رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم فقـالُّأم

فإنـــه  (ة،ْربَلــه وإنـــام هــو أبـــو بكــر بـــن أيب ســأن أبــا بكـــر لــيس هـــو النهــشيل كـــام قا
معـدود يف الـرواة عـن حـسني بــن عبـد اهللا  ويف شـيوخ أيب عاصـم النبيـل بخــالف 

 .قاله شيخنا. وقد تقدم، )٣ ()هذا
 : وقيـلمى،ْلُ بـن عبـد اهللا بـن سـمىْلُ، اسـمه سـُّيَْرص البُّيلَذُاهل )٤(أبو بكر) ق( .١٨٩٢

 .ّرييْمِرمحن احل وهو ابن بنت محيد بن عبد ال،اسمه روح
ر ْهَ وش،ّيلَُذنادة اهلُ وسلمة بن ج،بعيَّ وخالد الر، احلسن البرصي:روى عن

 ، بـن مــسعودعتبـةن بـن عبـد اهللا بـن ْوَ وعــ،رمـةكِْ وع،ِّعبيَّ وعـامر الـش،وشـبَبـن ح
ـْنُ وحممد بـن املسريين، وحممد بن ،عة بن حييىَزَ وق،وقتادة  وأيب متيمـة ،دركَ
 .ويةَدَعاذة العُ وم،يلَذُيح اهلَِل وأيب امل،ِّبري املكيُّ وأيب الز،مييُجاهل

 وأيوب بن سويد ،اشَّيَ وإسامعيل بن ع،ُّيشَرُ أسباط بن حممد الق:روى عنه
                                                        

 .، والنقل عنه من الزيادات عىل هتذيب الكامل)٣/١٤٥: (»املجروحني«) ١(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )٢(
 ).صح(احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح ما بني القوسني ملحق يف )٣(
 ).٣٣/١٥٩: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٠٢ 
 واحلـــسن بـــن قتيبــــة ،ُّيْرصَ البـــُّديْبـــَف العْيَبـــن ســـعمـــرو  واحلـــسن بـــن ،ُّيلْمَّالـــر

 ،فيان بـــن عيينـــةُ وســـ، قـــايض نيـــسابورُّلميُّ وحفـــص بـــن عبـــد اهللا الـــس،ُّاملـــدائني
ْرسـتم  وعامر بن صـالح بـن ،ارَّوَابة بن سَبَ وش،-وهو أكرب منه-يمي َّامن التْيَلُوس ُ

عــيم ُ وأبــو ن،ج وهــو مــن أقرانــهْيَرُ وعبــد امللــك بــن جــ،ازَّروهــو ابــن أيب عــامر اخلــ
، ومسلم  وحممد بن مناذر الشاعر،ُّينَرُم العكََ والقاسم بن احل،ْنيَكُالفضل بن د

 .ومعىل بن الفضل، ووكيع بن اجلراح(إبراهيم، بن 
 ســـألت شـــعبة عـــن أيب بكـــر :الكـــويف )١ ()قـــال أبـــو مـــسهر عـــن مـــزاحم بـــن زفـــر

 .دعني ال أقيء: يل قالَُذاهل
 ومل أســــمعه وال عبــــد الــــرمحن ،مل يرضــــه حييــــى بــــن ســــعيد: وقــــال الفــــالس

 .ثان عنه بيشء قطِّحيد
ُعدلت : ريع يقولُ بن زيزيدسمعت : وقال  .ًنه عمداعََ

 .ليس بيشء: وقال عباس عن ابن معني
 .ليس بثقة: ]ب-١٤٩[وقال يف موضع آخر

 .ليس بيشء:  عن ابن معني:وقال أبو بكر بن أيب خيثمة
 .بِذكَْ إمامنا وكان يُّيلَُذكان أبو بكر اهل: يقولندر ُغ كان :عن حييى: ًوقال أيضا

 .ضعيف: وقال أبو زرعة
 .وال حيتج به( ، يكتب حديثه،ديث احلُِّنيَل: وقال أبو حاتم

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(



 ١٠٣ 
 .ليس باحلافظ عندهم: )١(وقال البخاري
 .)٢()ليس بثقة وال يكتب حديثه: وقال النسائي

 . تقدم. نفيع بن احلارث: اسمه،، أحد الصحابة ُّيِقفَّرة الثَْكأبو ب) ع( •
 . تقدم. مرزوق:، اسمهُّميْيَّ التْريَُكأبو ب •

 .خازم عبد اهللا بن سعيد بن :، اسمهيفوُ الكُّخعيَّ النْريَُكأبو ب) بخ( .١٨٩٣
 بن ويربُوج ، وإسامعيل بن أيب خالد،ِّديْنِ األجلح بن عبد اهللا الك:روى عن

ـــك بـــن جـــ، واحلجـــاج بـــن أرطـــأة،ســـعيد ب، َّيَسُ والعـــالء بـــن املـــ،جْيَرُ وعبـــد املل
 .وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل

 وحممـد ،بن سـعيد األشـج وأبو سعيد عبد اهللا ، إسحاق بن راهويه:روى عنه
 .ً وقد تقدم يف األسامء خمترصا.ُّيكنديِم البَالَبن س

 حييــى : وهــو الكبـري، اسـمه،ُّويفُالكـ: ، ويقـالُّ الواســطيُّالفـزاري )٣(جْلـَأبـو ب) ٤( .١٨٩٤
حييــى بــن أيب :  ويقــال،مْيَلُحييــى بــن أيب ســ:  ويقــال،جْلــَيم بــن بَلُبــن ســ
 .األسود
ـــَيم بـــن بَلُ وعـــن أبيـــه ســـ،سَالُيب اجلـــ عـــن أ: ويقـــال،سَالُ اجلـــ:روى عـــن  ج،ْل

 وحممــد بــن ، وعمــرو بــن ميمــون األودي،ايــة بــن رفاعــة بــن رافــع بــن خــديجَبَوع
                                                        

والنقــــــل عــــــن البخــــــاري مــــــن زيــــــادات احلــــــافظ ابــــــن كثــــــري ) ٧/٣٣٥: (»ميــــــزان االعتــــــدال«) ١(
 .»هتذيب الكامل«عىل

 ).صح(لحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح ما بني القوسني م)٢(
 ).٣٣/١٦٢: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٠٤ 
 .ِّزيَنَم العكََ وأيب احل،)ق س ت(ِّحيَمُحاطب اجل
ني بــن َصُ وحــ،ةغري وأبــو يــونس حــاتم بــن أيب صــ، إبــراهيم بــن املختــار: عنــهروى

 ، وسـويد بـن عبـد العزيـز، وسفيان الثـوري،بن معاوية وزهري ،دامةُ وزائدة بن ق،ريَمُن
 .)س(انةَوَ وأبو ع،ُّريكَُّّ وأبو محزة الس، وهشيم، وشعيب بن صفوان،وشعبة

 .ثقة: سعد والنسائي والدارقطنيقال إسحاق بن منصور عن ابن معني وحممد بن 
 .فيه نظر: ُّوقال البخاري

 .)٢ ()غري ثقة: )١(وقال السعدي(
 .، ال بأس بهصالح احلديث: موقال أبو حات

 ،ًج وكـان جـارا لنـاْلـَقـد رأيـت أبـا ب: قال يزيد بن هـارون: وقال حممد بن سعد
 لـو قامـت القيامـة :ً وكـان يـذكر اهللا كثـريا، وقـال،َّم يـستأنس هبـنَامَوكان يتخذ احل
 .يقول لذكر اهللا ،لدخلت اجلنة

النــاس مثـل شــعبة لـه غــري مـا ذكــرت، وقـد روى عنــه أجلـة : )٣(ابـن عــديوقـال (
 .)٤ ()شيم، وال بأس بحديثهُوأيب عوانة، وه

 :وأما

                                                        
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل) ١٩٦(رقم : »أحوال الرجال«) ١(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )٢(
 .»هتذيب الكامل«والنقل عنه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل). ٧/٢٢٩: (»الكامل«) ٣(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )٤(



 ١٠٥ 
 .ُّ الواسطيُّميميَّج التْلَ جارية بن ب: فاسمهغريَّالص )١(جَْلأبو ب .١٨٩٥

َّ ورس،باَبي بن لُ ل:يروي عن  .هانْبَاء بنت نَ
  بـن هـارون، ويزيـد وحممـد بـن يزيـد،ُّزينُ حممد بن احلـسن املـ:ويروي عنه
 . متييز.الواسطيون

 .)٢(دَِالأبو الب .١٨٩٦
 .د الطنافيسيشيخ ملحمد بن عب

 . بهُتجُال حي: قال أبو حاتم
 .، من ولد أيب موسى األشعريُّاألشعري الكويف )٣(أبو بالل .١٨٩٧

 .اسمي كنيتي:  فروى أبو حاتم عنه أنه قال:اختلف يف اسمه
 .هـ٢٢٢تويف سنة : وقال( ،فه الدارقطنيَّضع
 . العجيل)٤(أبو بالل .١٨٩٨

 .)٦ ())٥(]هول، وأتى بخرب منكرجم[عن حذيفة 

                                                        
 ).٣٣/١٦٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/٣٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٠٧: (»ميزان االعتدال«و) ٩/١٦٠: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 ).٩/٣٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٠٧: (»عتدالميزان اال«) ٣(
 ).٩/٣٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٠٧: (»ميزان االعتدال«) ٤(
 . باقي الرتمجة غري ظاهر يف األصل فتممناه من املصدر)٥(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )٦(



 ١٠٦ 

 
ْ، موىل عبد اهللا بن سـعد بـن أيب رسُّيِْرصجيب املَّأبو الت • يـب ِجَّأبـو الن: ح ويقـالَ

 . يأيت. وهو أشهر،بالنون
ْأبو حت •  . تقدم يف األسامء.م بن سعد تابعيْيكَُ ح:، اسمهُّويفُ الكُّفيَنَيي احلِ
 اسـمه عبـد احلميـد بـن إبـراهيم، عـن عبـد اهللا بـن ، األكـربُّ احلميصّيَِقأبو ت) س( •

 . تقدم.سامل
 ،ُّينَزَ هــشام بــن عبــد امللــك اليــ:، اســمه األصــغرُّ احلمــيصّيِقــَأبــو ت) ي ق س د( •

 . تقدم.شيخ أيب داود
 . تقدم.ني بن واقدس عن احل، حييى بن واضح:، اسمهُّوزيَْرميلة املـُأبو ت) ع( •
ِأبــو متــ) ق س ت قــد م(( •  عبــد اهللا بــن مالــك، روى عــن عمــر :، اســمهُّاينشْيــَيم اجلَ

 . وقد تقدم يف األسامء.بن اخلطاب، وغريه
 .)١(أبو متيم .١٨٩٩

َالقتباين جمهول. وعنه عياش بن عباس. عن ابن عباس ْ ِ() ١(. 

                                                        
ووقـــع ) ٢/٤٢١: (»تعجيـــل املنفعـــة«و) ٤/١٩٩٣: (»التـــذكرة«و) ٤٩٣ص: (»اإلكـــامل«) ١(

 .»عن أيب هريرة«:يف املصادر



 ١٠٧ 
ِأبـــو مت) ٤ خ( • ـــرةُيـــف بـــن جمِرَ ط:، اســـمهُّيِمـــْيَجُيمـــة اهلَ  .الـــد، روى عـــن أيب هري

 .وتقدم
م َّالَ روى عن معاوية بن س. الربيع بن نافع:، اسمهُّبيَلَحلبة اَْوأبو ت) ق س د م خ( •

 . تقدم.وغريه
 .ُّيَْرص الب القاص)٢(بةَْوأبو ت .١٩٠٠
 . وليس بمعروف،فه الدارقطنيَّضع

-١٥٠[ تقدم. يزيد بن محيد، يروي عن أنس وغريه:، اسمهُّعيَبُّاح الضّيَّأبو الت •
 .]أ

                                                        
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 ).٩/٣٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٠٨: (»ميزان االعتدال«) ٢(



 ١٠٨ 

 
ْثعأبو ثابت ال) س( •  . تقدم. عن ابن عباس، أيمن بن ثابت:، اسمهُّويفُ الكُّلبيَّ
 شـــــيخ ، حممــــد بـــــن عبيــــد اهللا بـــــن حممــــد:، اســـــمهينيِدَأبــــو ثابـــــت املــــ) خ يس( •

 . تقدم.البخاري
 .األشجعي )١( أبو ثعلبة( .١٩٠١

 .روى عنه عمر بن نبهان. له صحبة: قال البخاري
 .)٢ ()له حديث واحد: قال الرتمذي

 . صاحب النبي صىل اهللا عليه وسلم،ُّنيَشُاخل )٣(بةَلَْعأبو ث) ع( .١٩٠٢
ًلف يف اسمه واسم أبيه اختالفا كثريا جداُاخت ً نحو ، »التهذيب« قد حكاه يف ،ً

الرش بــن :  وقيــل،جرثــوم بــن الرش:  وقيــل،جرثــوم بــن نــارش: ًعــرشين قــوال فقيــل
ـــل،جرثـــوم ـــل(، ةجرثومـــ:  وقي ـــل)٤ ()جرثـــوم بـــن عمـــرو:  وقيـــل،مُهْرُجـــ: وقي :  وقي

                                                        
 ).٢/٤٢٢: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/١٩٩٥: (»التذكرة«و) ٤٩٤ص: (»اإلكامل«) ١(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )٢(
 ).٣٣/١٦٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )٤(



 ١٠٩ 
ــلً، نقــال عــ)١(شــم أو ابــن ال،هم بــن ناشــمْرُجــ جرثومــة بــن : ن أمحــد بــن حنبــل وقي
:  ويقــــال،همْرُبــــن جـــاألشـــق اســـمه : وقيــــلاألشـــرت، جرثومــــة بـــن :  وقيـــل،اشـــجن

ْاســمه الرش بــن محــ: جرثومــة بــن عبــد الكــريم، وقيــل:  وقيــل،جرثومــة :  وقيــل،ريِ
: هـــم، وقيـــلْلَالس بـــن ج:  وقيـــل،ناشـــب بـــن عمـــرو: شـــومة بـــن جرثـــوم، وقيـــلال
، وقيل غري ذلك، وقد عزا )٢(جرثم بن ناشب: نارش وقيل:  وقيل،مشانوق بن رنغ

 .أكثر هذه األقوال إىل قائلها »التهذيب«يف 
 . وال خالف أنه قضاعي،خشني:  وقيل،إىل خشنة: لف يف نسبته فقيلُواخت

 ُبلغني أن أبا ثعلبة أقدم :»تاريخ محص«قال أمحد بن حممد بن عيسى صاحب 
 . ومل يقاتل مع عيل وال معاوية، ومات يف أول إمرة معاوية، هريرةًإسالما من أيب

ضــوان ِّكــان ممــن بــايع النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم بيعــة الر: وقــال الــدارقطني
 .ًنينا، ورضب له رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بسهمهُوحرض ح

 ،إنـه سـكن داريـا: كان ممـن نـزل الـشام وسـكنها، وقيـل: وقال حممد بن سعد
 .سكن البالط: قيلو

 وأيب عبيـدة ، وعـن معـاذ بـن جبـل، رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم:روى عن
 .احَّبن اجلر

اهريـة ّ وأبـو الز،ًوحبيب بن صهيب إن كـان حمفوظـانفري،  جبري بن :روى عنه
ْحدير   وعبـد اهللا بـن ، وسـعيد بـن املـسيب،، ومحيـدبن عبـد اهللا املـزينكريـببـن َُ

                                                        
 ).صح:(يه الناسخ كتب عل)١(
 .خريم بن ناشب: ل إنام جاء فيهكذا يف األصل، ومل يرد هذا الوجه يف مطبوعة هتذيب الكام )٢(



 ١١٠ 
 وعكرمـــة ومل ،ً حمفوظـــا، وعبـــد الـــرمحن بـــن ســـابطعمـــرو بـــن العـــاص إن كـــان

 وأبـو مري بـن هـانئ،ُ وع،ُّيثيَّ وعطاء بن يزيد الل،ُّميْخَّويم اللُيدركه، وعروة بن ر
 ونـارشة بـن ، ومل يسمع منه،ُّاميَّ ومكحول الش،)س د(مشكسلم بن مُعبيد اهللا م

ميــــــة ُوأبــــــو أ ، وأبــــــو أســــــامء الرحبــــــي،ُّالينْوَ وأبــــــو إدريــــــس اخلــــــ، اليــــــزينّيَمُســــــ
 . ومل يسمع منهُّميْرَالبة اجلِ وأبو ق،ُّطارديُ وأبو رجاء الع،)ق ت د عخ(ُّعباينَّالش

لبـة ْعَ بينـا أبـو ث:د اهللايـ عـن إسـامعيل بـن عب،قال عبد الرمحن بن يزيد بن جـابر
فـرغ لعبـادة ي يـا أبـا إسـحاق مـا مـن عبـد : ذات يوم إذ قال أبو ثعلبةْنيَِسوكعب جال
 صـىل  سـمعته مـن رسـول اهللاأيشء : أبـو إسـحاققـال. اه اهللا مؤنة الـدنيااهللا إال كف

 :فإن يف كتاب اهللا املنـزل:  قال.بل يشء أراه:  قالاهللا عليه وسلم أم يشء تراه؟
َمـــن مجـــ َّع مهومـــه مهـــَ ًا واحـــدا فجعلـــه يف طاعـــة اهللا كفـــاه اهللا َ مـــا مهـــه، وضـــمن ً

فسه، ومن فرق مهومه فجعل الساموات واألرض، فكان رزقه عىل اهللا وعمله لن
ثم حتدثا سـاعة فمـر رجـل خيتـال بـني  »ًيف كل واد مها مل يبال اهللا يف أهيا هيلك

ْبـــردين  أيشء :  اخلـــيالء، قـــالبوب ثـــوَّ يـــا أبـــا إســـحاق بـــئس الثـــ:فقـــال أبـــو ثعلبـــةُ
 ءيالُفإن يف كتاب اهللا املنزل من لـبس ثـوب خـ:  قال.بل يشء أراه:  قال؟سمعته

 .ليه حتى يضعه عنه وإن كان حيبهمل ينظر اهللا إ
مـا : ّيَمُة بـن سـِ قـال نـارش:ذمحن بـن عائـوقال حمفوظ بن علقمة عن عبد الـر
ُرأينـــا أصـــدق حـــديثا مـــن أيب ثعلبـــة اخلـــ قنا حديثـــه يف َدَلقـــد صـــ] ب-١٥٠[ ِّنيَشً

وكان أبو ثعلبة ال يأيت عليه ليلة إال خرج ينظـر إىل : الفتنة األوىل فتنة عيل، قال
 .، ثم يرجع فيسجدفينظر كيف هيالسامء 

إين : عن أيب الزاهريـة سـمعت أبـا ثعلبـة يقـول: ُّديْنِوقال خالد بن حممد الك



 ١١١ 
فبيــنام هــو يــصيل يف : ألرجــو أن ال خينقنــي اهللا كــام خينقــون عنــد املــوت، قــال

عــة ِزَ أن أباهــا قــد مــات فاســتيقظت فُهُ فــرأت ابنتــ،ض وهــو ســاجدِبُجــوف الليــل قــ
 .ًتا ريض اهللا عنه وأرضاهِّيَكته فوقع جلنبه مَّرَحَها فَّمُفنادت أ

: م وحممـد بـن سـعد وخليفـة بـن خيـاط وغـريهمَّالَقال أبو عبيد القاسـم بـن سـ
 .يف أول إمرة معاوية:  وقيل، بالشام: زاد بعضهم،مات سنة مخس وسبعني

 . تقدم يف األسامء.اممة بن وائلُ ث:، اسمهيُِّرفال املِأبو ث) ق ت( •
 .احلنفي: ، ويقالقفيَّالث )١(مةَُامأبو ث)أ(( .١٩٠٣

 .)٢ () وثقه ابن حبان. وعنه قتادة.عن عبد اهللا بن عمرو
 .ٌّازيَجِاط، حَّنَح احلَّامَالق )٣(مةَُامأبو ث) د( .١٩٠٤

 .كعب بن عجرة هو حريف :قال ابن حبان
 ، سـعد بـن إسـحاق بـن كعـب بـن عجـرة: روى عنـه.رةْجـُروى عن كعـب بـن ع
 .يُربْقَأبو سعيد امل:  وقيل،ربيوسعيد بن أيب سعيد املق

 .يبيع القمح: ح قالَّامَما الق: قلت البن معني: قال عباس
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .)٤(، يرتكعرفُال ي: ُّوقال الدارقطني

                                                        
 ).٢/٤٢٢: (»تعجيل املنفعة«و)٤/١٩٩٦: (»التذكرة«و) ٤٩٤ص: (»اإلكامل«) ١(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )٢(
 ).٣٣/١٧٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 .مرتوك:  كذا، ويف األصل)٤(



 ١١٢ 
ًروى له أبو داود حديثا واحدا ً. 

 عـن سـعد بـن إسـحاق :سْيَ ثنا داود بن ق:مرُثنا إسامعيل بن عحد: قال أمحد
: رة قـالْجُ أن كعب بن ع:اط حدثهَّنَاممة احلُ أن أبا ث:رةْجُن بن كعب بن عبن فال

إذا توضــــأ أحــــدكم فأحــــسن «: ســــمعت رســــول اهللا صــــىل اهللا عليــــه وســــلم يقــــول
َّوضوءه ثم خرج عامدا إىل الص  أخرجـه »)١(ك بني يديـه فإنـه يف صـالةِّبَشُالة فال يً

 .هأبو داود والطرباين من حديث داود بن قيس بنحو
 . بن عكرمة) ٢(ثورأبو )أ(( .١٩٠٥

 .)٣ ()ليس بمشهور.  وعنه سامك بن حرب.عن جده جابر بن سمرة
 .دَْز من األٌّان حيَّدُ، وحُّويفُ الكُّاينَّدُ احلُّديَْزاأل )٤(رَْوأبو ث) ت( .١٩٠٦

 .، وأيب هريرة وابن مسعود، حذيفة:روى عن
ة عـــن أيب َّرُعمـــرو بـــن مـــ:  وقيـــل،ةَّرُ وعمـــرو بـــن مـــ، عـــامر الـــشعبي:روى عنـــه

 .رتي الطائي عنهَْخالب
 قــال ، أصــحاب النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلمَ أدرك،كـويف جليـل: قـال أبـو داود

، اسـمه حبيـب بـن ُّر األزديْوَأبو ثـ:  وقال الرتمذي،يكةَلُ هو حبيب بن أيب م:قوم
ق احلـاكم أبـو أمحـد بيـنهام كـام تقـدم يف ترمجـة حبيـب، وذكــره َّرَ وفـ،أيب مليكـة

                                                        
 .ناه من املصدروما أثبت. صالته:  يف األصل)١(
 ).٢/٤٢٣: (»تعجيل املنفعة«و)٤/١٩٩٦: (»التذكرة«و) ٤٩٤ص: (»اإلكامل«) ٢(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )٣(
 ).٣٣/١٧٧: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١١٣ 
 .» الثقات «ان يف ابن حب

ً حديثا واحداُّمذيِّروى له الرت ً. 
ثنــا أبــو إســحاق إبــراهيم بــن حممــد بــن إبــراهيم : »فــراداأل«قــال الــدارقطني يف 

ــُالع  عــن ، عــن إرسائيــل، ثنــا حييــى بــن زكريــا بــن أيب زائــدة: ثنــا أبــو كريــب:ُّريَم
ـــشعبي،ةَّزَعيـــسى بـــن أيب عـــ ـــرة قـــال عـــن أيب هر،ّديَْز عـــن أيب ثـــور األ، عـــن ال : ي

 يف حـــرض وال ســـفر، َّهـــنُعَأوصـــاين خلـــييل صـــىل اهللا عليـــه وســـلم بـــثالث ال أد
 . شهرِّلُ وصيام ثالثة أيام من ك،حىُّأوصاين أن ال أنام إال عىل وتر، وصالة الض

د َّرَفـَ ت، من حديث الشعبي عن أيب ثـور عـن أيب هريـرةٌغريب: ُّقال الدارقطني
د بــه حييــى عــن َّ وتفــر،ه إرسائيــل عــن عيــسى وتفــرد بــعــزة،بــه عنــه عيــسى بــن أيب 

 . غريبٌحسن: ريب وقالُإرسائيل، ورواه الرتمذي عن أيب ك
 . تقدم. إبراهيم بن خالد:، الفقيه، اسمهُّبيْلَر الكَْوأبو ث) ق د( •

 .له صحبة. الفهمي)١(أبو ثور) أ(( .١٩٠٧
 .)٢ ()ال يعرف اسمه. روى عن عثامنو. روى عنه يزيد بن عمرو

ُّيشَرُ القـــنْيَورَّالثــأبــو ) ق( •  ، حممــد بـــن عبــد الـــرمحن:،اســمهُّيِّكـــَ املُّيِمحــُ اجلِ
 . تقدم.تابعي

                                                        
 ).٢/٤٢٤: (»تعجيل املنفعة«و)٤/١٩٩٧: (»التذكرة«و) ٤٩٥ص: (»اإلكامل«) ١(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى، وبجانبه عالمة التصحيح )٢(



 ١١٤ 

 
 . زيـاد بـن املنـذر، يـروي عـن التــابعني:، اسـمهُّويفُى الكـَمـَْعأبـو اجلـارود األ) ت( •

 .تقدم
 .ُّيَْرص البُّديْبَالع )١(أبو اجلارية) ت د( .١٩٠٨

 . خالدمية بنُ وعنه أ.روى عن شعبة بن احلجاج
 عـن سـعيد بـن ، عن أيب إسحاق، حديثه عن شعبةُّمذيِّروى له أبو داود والرت

 عـــن النبــي صــىل اهللا عليـــه ، عــن أيب بــن كعــب،]أ-١٥١[اسَّبـــَ عــن ابــن ع،بــريُج
 .»لهاِّقَثُ ي﴾قد بلغت من لدين﴿أنه قرأ « :وسلم

 ُّيدْبـــَغريـــب ال نعرفـــه إال مـــن هـــذا الوجـــه، وأبـــو اجلاريـــة الع: وقـــال الرتمـــذي
 . وأمية بن خالد ثقة،عرف اسمهن ال ٌجمهول
ــــُ، والــــد صــــالح بــــن أيب ج)٢(أبــــو جبــــري) ت( .١٩٠٩ ، مــــوىل احلكــــم بــــن عمــــرو ْريَب

 .الغفاري
 وقــد تقــدم حديثــه يف . وعنــه ابنــه صــالح.روى عــن رافــع بــن عمــرو الغفــاري

                                                        
 ).٣٣/١٨٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/١٨١: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ١١٥ 
 .ترمجة ابنه صالح بن أيب جبري

 .ُّاليامين )١(َلبَأبو اجل( .١٩١٠
 .)٢ ()ال يشء: بن معني قال ا. يقال اسمه أيوب

ـــَأبـــو ج) ٤ بـــخ( .١٩١١  لـــه ،، أخـــو ثابـــت بـــن الـــضحاكُّاك األنـــصاريَّحَّبـــن الـــض )٣(ريةِب
 .، حديثه يف أهل الكوفةصحبة

 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
 وقيس بن أيب ،ُّعبيَّ وعامر الش،فْوَل بن عْيَبُ وش،ريبُان بن كَّسَ ح:روى عنه

 .بريةه حممود بن أيب جُ وابن،حازم
 حـدثني أبـو ، عن الشعبي،ثنا إسامعيل ثنا داود بن أيب هند: قال اإلمام أمحد

ـــــــضحاك قـــــــال ـــــــن ال ـــــــرية ب ـــــــي ســـــــلمة : جب ـــــــت يف بن ـابزوا  ﴿فينـــــــا نزل ُوال تنَــــــ َ ََ َ
ـاب ِباأللقـ َ ْ َ ِ﴾،ــ:  قــال م رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم املدينــة ِدَق

ً أحـدا مـنهم باسـم مـن تلـك ا إذا دعـ فكـان،وليس منـا رجـل إال لـه اسـامن أو ثالثـة
ـابزوا  ﴿فنزلـــت : يـــا رســـول اهللا إنـــه يغــضب مـــن هـــذا قـــال:  قـــالوا،األســامء ــ ُوال تنَ َ ََ َ
ِباأللقاب َ ْ َ  .واألربعة من حديث داود »األدب« رواه البخاري يف ﴾ِ

                                                        
: »ميــزان االعتــدال«و) ٢/٢٥٧: (»اجلــرح والتعــديل«.أبــو اجلمــل الياممــي:  كــذا، وصــوابه)١(

 ).٩/٤٠: (»لسان امليزان«و) دار الكتب.  ط٧/٣٥٠(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )٢(
 ).٣٣/١٨١: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١١٦ 
 .، عن أبيه عن صحايباألنصاري )١(ةِْريبَأبو ج( .١٩١٢

 .)٢ () وأبوه جمهول،مل يرو عنه غري الليث: قال عيل بن املديني
 . تقدم.، اسمه داود بن أيب عوفُّيُمجُ الربُّميميَّاف التَّحَأبو اجل) ق س ت( •
 . تقدم يف األسامء. وهب بن عبد اهللا:، له صحبة، اسمهُّوائيُّ السَفةْيَحُأبو ج) ع( •

 ،، مـــوىل أم حبيبـــة زوج النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم)٣(احَّأبـــو اجلـــر) س د( .١٩١٣
 .عن اجلراح:  قال بعض الرواة.بريُّاسمه الز: قيل
ـــصحب « :حـــديث( حبيبـــة ِّمُ وعـــن موالتـــه أ، عـــثامن بـــن عفـــان:روى عـــن ال ت

 .)٤()»املالئكة الرفقة فيها جرس
ري شـيخ لعيـسى بـن َمـُ وعبد الواحد بـن ع، سامل بن عبد اهللا بن عمر:روى عنه

 .ِّزيَوْرَيزيد امل
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ً والنسائي حديثا واحدا،روى له أبو داود  . وله غريه، وهو املتقدم،ً

 .ريَْهامل )٥(احَّرَأبو اجل) ت( .١٩١٤
ة أن رسـول اهللا صـىل اهللا َّ عطيـِّمُ رشاحيل عـن أِّح عن أمْبُروى عن جابر بن ص

                                                        
 ).٩/٢٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٠٩: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )٢(
 ).٣٣/١٨٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).صح(ا بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح م)٤(
 ).٣٣/١٨٦: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ١١٧ 
ًعليه وسلم بعث عليا يف رسية فرأيته رافعا يديه وهو يقول اللهم ال متتني حتى : ً

 .صم النبيل روى عنه أبو عا.ًي علياترين
روى له الرتمذي هـذا فقـط عـن حممـد بـن بـشار وغـري واحـد عـن أيب عاصـم، 

 .ورواه أمحد عن أيب عاصم.  حسن غريب إنام نعرفه من هذا الوجه:وقال
ُّ شــهدت عليــا والــز:ُّاملــازين )١(وْرَأبــو جــ) عــس( .١٩١٥  ، احلــديث..ابري حــني توافقــً

 احلــــديث يف  وقــــد تقــــدم.ُّقــــايشَّسلم الرُروى عنــــه عبــــد امللــــك بــــن مــــ
 .ترمجته

:  ويقـال،يمَلُ جـابر بـن سـ:، اسـمهُّميمـيَّ التُّمـيْيَجُاهل )٢(ّيَرُأبو جـ) س ت د بخ( .١٩١٦
م بـن عمـرو بـن ْيَجـُ له صحبة، وهو من بني أنامر بـن اهل،يم بن جابرَلُس

 .متيم
 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

حـــة ْلَيـــل بـــن ط وعق،)س(يـــدة أبـــو خـــداشِبَ وع،م بـــن املعتمـــرْهَ ســـ:روى عنـــه
يمــــة َ وأبــــو مت، وحممــــد بـــن ســــريين،ُّجيمــــيُة بــــن موســـى اهلَّرُ وقــــ،)س(ُّلميُّالـــس
 .ُّيميَُجاهل

ــَأبــو اجل) ٤( .١٩١٧ ــض )٣(دْع ــلُّريْمَّال ــل،اســمه أدرع: ، لــه صــحبة قي عمــرو بــن :  وقي
 -يعنــي البخــاري-ًســألت حممــدا :  وقــال الرتمــذي،ادةَنــُج: بكــر وقيــل

                                                        
 ).٣٣/١٨٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/١٨٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٣/١٨٨: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١١٨ 
 رسـول اهللا صـىل اهللا هبعثـ: بـن سـعدعن اسمه فلـم يعرفـه، وقـال حممـد 

 وهـو مـن بنـي ،)١ ()الفتح ولغزوة تبـوك( قومه لغزوة حيتبسعليه وسلم 
 .اةَنَرة بن بكر بن عبد مْمَض

ًع هتاونا من ُ من ترك ثالث مج«: روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه قال
 . وعن سلامن الفاريس،»ر طبع اهللا عىل قلبهْذُغري ع

 . احلرضمييدة بن سفيانِبَ ع:روى عنه
 .روى له األربعة حديثه هذا

 .ال أعرف له غري هذا احلديث: خاري قال الب:قال الرتمذي
 عـن عبيـدة بـن ، عن حممـد بـن عمـرو، عن حييى بن سعيد،رواه اإلمام أمحد

 .]ب-١٥١[ فذكره،فيان احلرضميُس
 .د تقدم ق.خوته، اسمه رافعإ، والد سامل وُّفاينَطَغد الْعَأبو اجل) م( •

ُّيشَرُكانــة القــُ بــن حممــد بــن ر)٢(أبــو جعفــر) ت د( .١٩١٨ ــة «، عــن أبيــه ُّلبــيَُّط املِ أن ركان
 . احلديث»...صارع النبي صىل اهللا عليه وسلم

 . عن أيب جعفر حممـد: وقال بعض الرواة،ُّ أبو احلسن العسقالين:روى عنه
 .وقد تقدم الكالم يف ترمجة ركانة

                                                        
 ).صح( ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبجانبه عالمة التصحيح )١(
 ).٣٣/١٩٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ١١٩ 
 .نِّذَُؤ املُّينََد املُّألنصاريا )١(أبو جعفر) ق يس ت د بخ( .١٩١٩

 .ال يعرف اسمه:  قال الرتمذي. روى عنه حييى بن أيب كثري.روى عن أيب هريرة
 .هو حممد بن عيل بن احلسني: وقال غريه

 .روى له النسائي حديث النزول
 .»َّ فيهنَّثالث دعوات مستجابات ال شك« :وروى له الباقون حديث

 . بـن أيب طالـبّسني بن عيلُ بن احلّحممد بن عيل :، اسمهأبو جعفر الباقر) ع( •
 .تقدم

 .ً عمري بن يزيد، تقدم أيضا:، اسمهُّينََد املُّميْطَأبو جعفر اخل •
اســـمه عيـــسى بـــن أيب :  قيـــل.يمَ، مـــوىل بنـــي متـــُّازيَّالـــر )٢(أبـــو جعفـــر) ٤ بـــخ( .١٩٢٠

ــل، واســم أيب عيــسى ماهــان،عيــسى :  قالــه حييــى بــن معــني وغــريه، وقي
اسمه عيسى بن : اهان، قاله حاتم بن إسامعيل، وقيلاسمه عيسى بن م

 .عبد اهللا بن ماهان، قاله يونس بن بكري وأبو حاتم
سب إليهـا، ُي فنـَّه إىل الـرُكان متجر:  وقيل، األصل، سكن الريُّوزيْرَوهو م

 .كان مولده بالبرصة: وقيل
ــــد الــــرمحنُ حــــ:روى عــــن ــــل،صني بــــن عب ــــس َّ والر، ومحيــــد الطوي بيــــع بــــن أن

 وعبـد العزيـز بـن عمـر ،ودُجـَّ وعاصـم بـن أيب الن،اساين، وسليامن األعمشاخلر

                                                        
 ).٣٣/١٩١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/١٩٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ١٢٠ 
 وقتادة ، وعطاء بن السائب، وعمرو بن دينار، وعطاء بن أيب رباح،بن عبد العزيز
 ،لم بــــن ســــعيدت ومــــس، وحممـــد بــــن املنكــــدر،مْيَلُ وليــــث بــــن أيب ســــ،بـــن دعامــــة

ــ،مــر ومنــصور بــن املعت، ومغــرية بــن مقــسم،ريــفَف بــن طِّرَطــُوم  ،اء وحييــى البكَّ
 . ويونس بن عبيد،ويزيد بن أيب مالك

 وجريــر بــن عبــد ، وإســحاق بــن ســليامن الــرازي، آدم بــن أيب إيــاس:روى عنــه
لمي ُّ وخالد بـن يزيـد الـس، وحاتم بن إسامعيل، وجعفر بن زياد األمحر،احلميد

 وخلـف بـن ، وخلـف بـن إسـامعيل،الدمـشقي، وخالـد بـن يزيـد العتكـي البـرصي
، وابنـه عبـد اهللا بـن -وهـو مـن أقرانـه- وشـعبة ، وسلمة بن الفـضل الـرازي،يدالول

وعبـــد الـــرمحن بـــن عبـــد اهللا بـــن ســـعد اخلريبـــي،  وعبـــد اهللا بـــن داود ،أيب جعفـــر
 ، وأبـو نعـيم الفـضل بـن دكـني، بـن شـقيق، وعمـر وعبيـد اهللا بـن موسـى،شتكيدال

 وأبــو ،األصــبهايناين، وحممــد بــن ســليامن َّرَوحممــد بــن ســليامن بــن داود احلــ
 ،اح بـــن عبـــد اهللاَّضـــَ وأبـــو عوانـــة الو، بـــن خالـــد، وهـــانئالنـــرض هاشـــم بـــن القاســـم

 وأبـــــو ســـــعد ،ُّبرييُّ وأبـــــو أمحــــد الـــــز،ُّمـــــاينْرِكــــري الكُ وحييـــــى بـــــن أيب ب،ووكيــــع
 .ُّاغاينَّالص

 .صالح احلديث: )١(]أبيه[ عن قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
ي َّ انتقـل إىل الــر،ًكـان ثقــة خراسـانيا: معـنيوقـال إسـحاق بــن منـصور عـن ابــن 

 .ومات هبا
 . حديثه ولكنه خيطئُكتبُي: وقال أمحد بن سعد بن أيب مريم عن ابن معني

                                                        
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)١(



 ١٢١ 
 .صالح: ثمة عن ابن معنيْيَوقال أبو بكر بن أيب خ
 .ثقة، وهو يغلط فيام يروي عن مغرية: وقال عباس عن ابن معني

، وهـو هـو نحـو موسـى بـن عبيـدة: ن أبيـهوقال عبد اهللا بـن عـيل بـن املـديني عـ
 .خيلط فيام يروي عن مغرية

 .ًكان عندنا ثقة: وقال حممد بن عثامن بن أيب شيبة عن ابن املديني
 .ثقة: رَّامَوقال حممد بن عبد اهللا بن ع

 .دق يسء احلفظِّ فيه ضعف، وهو من أهل الص:سَّالَوقال الف
 .ً كثرياُشيخ هيم: وقال أبو زرعة

 . احلديثُ صدوق، صالح،ثقة:  حاتموقال أبو
 .نِقْتُصدوق، ليس بم: ُّاجيَّوقال زكريا بن حييى الس

 .ليس بالقوي: ُّسائيَّوقال الن
 .، صدوقيسء احلفظ: راشِوقال ابن خ

كان ثقة، وكان يقدم بغداد فيـسمعون منـه، وكـان أصـله : وقال حممد بن سعد
تــي نزهلــا الربيــع بــن أنــس ثــم  وهـي الز،بــر: يقــال هلــا] أ-١٥٢[مـن مــرو مــن قريــة 

 .ازي ومات هباَّالر: قال لهُل أبو جعفر إىل الري فكان يَّوَحت
 َّازيَّسـمعت أبـا جعفـر الـر: شـتكيدوقال عبد الرمحن بن عبـد اهللا بـن سـعد ال

 .ضب بالسوادمل أكتب عن الزهري ألنه كان خي: يقول



 ١٢٢ 
املهدي  )١(زميلأبو جعفر حتى لبس السواد، وكان فابتيل : وقال عبد الرمحن

 .إىل مكة
هـا ُتَّ وأحاديثـه عام، وقـد روى عنـه النـاس،له أحاديث صاحلة: وقال ابن عدي

 . وأرجو أنه ال بأس به،مستقيمة
 . حممـــد بـــن جعفـــر، هـــو شـــيخ البخـــاري:، اســـمهُّناينْمِّأبـــو جعفـــر الـــس) ق ت خ( •

 .تقدم
:  قيــل،جعفـر، والــد عبـد احلميـد بــن أيب اء الكـويفَّالفـر )٢(أبـو جعفــر) س بـخ( .١٩٢١

 .زياد:  وقيل،سلامن:  وقيل،سانْيَاسمه ك
ــرَ األ:روى عــن اد بــن َّدَ وعبــد اهللا بــن شــ،روانثــ وجعفــر بــن أيب ،سلمُ أيب مــَغ

عان، وعبد الرمحن بـن ْدُ وعبد الرمحن بن ج،ِّميْ وعبد اهللا بن يزيد اخلط،اهلاد
 ولــه صــحبة، ِّة الفــزاري وأيب آمنـ،وص اجلــشميْحــ وأيب األ،رمــةكِْ وع،أيب لـيىل
 .ديْنِ وأيب ليىل الك،ِّلميُّ وأيب عبد الرمحن الس،امن املؤذنْلَوأيب س

ــل بــن يــونس، ابنــه إســحاق بــن أيب جعفــر:روى عنــه  وإســامعيل بــن ، وإرسائي
 وابنه عبد احلميـد ، وشعبة،ُّخعيَّ ورشيك بن عبد اهللا الن،ُّوريَّ وسفيان الث،زكريا

 .بن أيب جعفر
 .ثقة: قال أبو داود

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف و
                                                        

 .وما أثبتناه من املصدر. رسل:  يف األصل)١(
 ).٣٣/١٩٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ١٢٣ 
لـرمحن بـن جـدعان وأيب لـيىل ًروى له البخاري حديثا تقدم يف ترمجة عبد ا

 .الكندي
ًروى لـــه النـــسائي يف الـــسري حـــديثا واحـــدا مـــن حـــديث عبـــد اهللا بـــن املبـــارك ً، 

 ، عن أيب جعفـر، عن سفيان الثوري، وعبد الرمحن بن مهدي،وحييى بن سعيد
ن للنبـي صــىل اهللا عليـه وســلم ِّذكنــت أؤ: ذورة قـال، عـن أيب حمــعـن أيب ســلامن

 ال إله ، اهللا أكرب اهللا أكرب، من النومٌ خريُالصالة: فكنت أقول يف أذان الفجر األول
 .ءاَّليس بأيب جعفر الفر:  وقال عبد الرمحن: قال،إال اهللا

 ومـرَه إسامعيل بن عُبَسَاء نَّالفر )١(ه والصحيح أن،كذا قال: »التهذيب«قال يف 
 واحد أن أبا جعفـر الـذي ُ وذكر مسلم وغري، عن سفيان يف هذا احلديثُّالبجيل

 .سلامن ويروي عنه سفيان هو الفراءيروي عن أيب 
 .ًحديثا آخر »اليوم والليلة«وروى له يف 

ـــــن عُّينَدَ املـــــ القـــــارئ)٢(أبـــــو جعفـــــر .١٩٢٢  بـــــن أيب ربيعـــــة يـــــاش، مـــــوىل عبـــــد اهللا ب
:  وقيـل،فـريوز بـن القعقـاع:  وقيـلعقـاع،، اسـمه يزيـد بـن القِّزوميَْخامل

 . واألول أشهر،وزْريَجندب بن ف
 وزيــد بــن أســلم وهــو مــن أقرانــه، وعبــد اهللا بــن ، جــابر بــن عبــد اهللا:روى عــن

 . وأيب هريـرة،اش بن أيب ربيعـةَّ ومواله عبد اهللا بن عي، وعبد اهللا بن عمر،عباس
 .عت له بالربكة، فمسحت عىل رأسه ود سلمة وهو صغريِّمُودخل عىل أ

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. أن:  يف األصل)١(
 ).٣٣/٢٠٠: (»لهتذيب الكام«) ٢(



 ١٢٤ 
 وعبـد ، الزهـريَّمجـازامن بـن مـسلم بـن ي وسل، إسامعيل بن جعفر:روى عنه
 ،ُّينَدَ وعبــد الــسالم بــن حفــص املــ،ظَرَر بــن ســعد القــَّبــن عــامســعد الــرمحن بــن 

د اهللا بــن يــ وعب،ُّراورديَّ وعبــد العزيــز بــن حممــد الــد،وعبــد العزيــز بــن أيب حــازم
 ،يمَشُيش شـيخ هلـَرُحممد بـن عبـد الـرمحن القـ و، ومالك بن أنس،ُّريَمُعمر الع

 .ُّديْنِّعرش السَأبو مونجيح  م القارئ،ْيَعُونافع بن عبد الرمحن بن أيب ن
 .ثقة: ن ابن معني والنسائيقال عباس ع
 .صالح احلديث: وقال أبو حاتم

ــلكــان ثقــة : وقــال حممــد بــن ســعد ــة يف  وكــان إمــام أهــ، احلــديثقلي ل املدين
 .، تويف يف خالفة مروان بن حممد بذلكقارئالقراءة فسمي ال

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
سل أبــو جعفــر يزيــد بــن القعقــاع نظــروا مــا بــني ُملــا غــ: مْيَعــُوقــال نــافع بــن أيب ن

 . أنه نور القرآنَرضَ فام شك من ح،املصحفورقة إىل فؤاده مثل نحره 
 .]ب-١٥٢[مات سنة ثالثني ومائة: ة بن خياطقال خليف

 .»سننه« من » احلروف «ذكره أبو داود يف كتاب . هـ١٢٧سنة : ل غريهوقا
 حممد بن إبراهيم بن مسلم :، مؤذن مسجد العريان، اسمهأبو جعفر) س ت د( •

 . تقدم.بن مهران



 ١٢٥ 
 .، غري منسوب)١(أبو جعفر) س( .١٩٢٣

ل ِتُمن ق«: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: ن، قالِّرَقُروى عن سويد بن م
 روى لـــه ،عفـــيُ ســـوادة بـــن أيب اجلعـــد اجل: روى عنـــه.»تـــه فهـــو شـــهيددون مظلم

عـن  )٢(مرثـدالنسائي هذا احلـديث وأخرجـه مـن وجـه آخـر مـن حـديث علقمـة بـن 
 ً.قال النبي صىل اهللا عليه وسلم مرسال: أيب جعفر، قال

مة بن مرثد هو حممد َقْلَوأبو جعفر هذا الذي روى عنه ع: »التهذيب«قال يف 
 . واهللا أعلم.ًحتمل أن يكونا واحداُيفحلسني، بن عيل بن ا

 :ومن األوهام
ًع من النبي صىل اهللا عليه وسلم شيئا مل يعده ِمَ، كان ابن عمر إذا س)٣(أبو جعفر •

 . دونهِّرصَقُإىل غريه ومل ي
ْ أراه ابــن مج،)٤(ثــريَأبــو جعفــر ك: قــال احلــاكم أبــو أمحــد  يعــد يف ،ّميَلُّهــان الــسُ

 .روى عن أيب هريرةوعمر،  سمع ابن ،الكوفيني
 .مْيَلُ وأبو بكر ليث بن أيب س،ائبَّ أبو زيد عطاء بن الس:روى عنه

 .روى له ابن ماجه

                                                        
 ).٣٣/٢٠٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ. مرثد] أيب[علقمة بن :  يف األصل)٢(
 ).٣٣/٢٠٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. ًكثريا:  يف األصل)٤(



 ١٢٦ 
 وأبــو جعفــر راوي هــذا احلـــديث لــيس هــو كثــري بـــن ،هكــذا قـــال: قــال شــيخنا

 .هو حممد بن عيل بن احلسني: لبهان َُمج
 عــن حممـد بــن ه غــري واحـدَّ وسـام،وقةُ حممــد بـن ســ:روى عنـه هــذا احلـديث

 وقـد رواه ابـن ،راءمغـ وأبـو زهـري عبـد الـرمحن بـن ، سـفيان بـن عيينـة:سوقة مـنهم
ــش«: ري يقــولَمــُبيــد بــن عُ فــسمع ع: ومتامــه،ًماجــه خمتــرصا اة َّمثــل املنــافق مثــل ال

 .بيضنيَّ بني الر:قال ابن عمر »العائرة بني الغنمني
ْأبــو مجــ) ع( • ــرص بــن عمــران، روىُّعيَبُرة الــضَ  عــن ابــن عبــاس وغــريه، ، اســمه ن

 .تقدم
ُأبو مج) عخ( .١٩٢٤ اسمه :  يقال،ُّالقاري: ، ويقالُّاينَنِالك: ، ويقالُّ األنصاري)١(عةُ

 قال أبـو ،ُعبَيد بن سَنُج: حبيب بن وهب ويقال: باع ويقالِحبيب بن س
 . نزل الشام، له صحبة،واألول أصح: حاتم

 .وروى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
 وعبـد ،ُّميلَّ الرف القارئْوَ وعبد اهللا بن ع،ُّاميَّري الشَبُبن ج صالح :روى عنه

 .مَسُ وموىل له مل ي،ِّمحيُاهللا بن حمرييز اجل
 . تقدم يف ترمجة صالح بن جبري وحديثه،»أفعال العباد«روى له البخاري يف 

َأبو مج) د( •  . تقدم. عن ثابت البناين وغريه، سامل بن دينار:، اسمهُّيميَجُع اهلْيُ
ــــو مج) ق س تــــم د( • ــــُّيلــــة الطَأب ــــن يعقــــوب:، اســــمهُّويفُ الكــــُّويَه ــــرسة ب  تقــــدم يف . مي

 .األسامء
                                                        

 ).٣٣/٢٠٥: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ١٢٧ 
 وغـــريه . روى عنــه الثــوري،ةَّيــَ حييـــى بــن أيب ح:اســمه، ُّبــيْلَأبــو جنــاب الك) ق ت د( •

 .تقدم
 تقــــدم يف .عـــيلعــــن قمـــة، روى ْلَ عقبـــة بــــن ع:اســــمه ،ُّريُكْشَاليـــاجلنــــوب و أبـــ) ت( •

 .األسامء
 موسى بن سامل، روى عنه محاد بن زيد : اسمه،، موىل بني هاشممَضْهَأبو ج •

 . تقدم.وغريه
 . روى عــن مــواله وغــريه،مــوىل الــرباء بــن عــازب، ُّوزجــاينُم اجلْهــَأبــو اجل) ق س د( •

 .تقدم
 . تقدم. وهو باسمه أشهر من كنيته،رق بن عيلَْز اسمه األ،ُّفيَنَم احلْهَأبو اجل) خد( •

 .يادياإل )١(مْهَأبو اجل .١٩٢٥
 القـيس حامـل لـواء امـرؤ«: ًعن أيب سلمة عـن أيب هريـرة مرفوعـاعن الزهري 

 .عن هشيم عنه» مسنده«رواه أمحد يف . »الشعراء يف اجلاهلية إىل النار 
 .جمهول: ال أمحدق

 .واهي احلديث:  وقال أبو زرعة
 .ما ليس من حديثه يروي عن الزهري: وقال ابن حبان

                                                        
) ٩/٤١: (»لــــــــسان امليــــــــزان«و) ٤/٥١٢: (»ميــــــــزان االعتــــــــدال«و) ٧/٣٠٠: (»الكامـــــــل«) ١(

، ومل أجــــــــــده يف مطبوعــــــــــة )٢/٤٢٧: (»تعجيــــــــــل املنفعــــــــــة«و) ٤/٢٠٠٥: (»التــــــــــذكرة «و
 .، فيظهر أنه سقط منه»اإلكامل«



 ١٢٨ 
اســمه :  وهــو منكــر احلــديث، ويقــال، هــشيمُغــريمل يــرو عنــه : قــال ابــن عــدي

ـــــن عبـــــد اهللاَبُصـــــ ـــــل،يح ب ـــــن القاســـــم:  وقي  اســـــمه وكنيتـــــه ، واألصـــــح أنصـــــبيح ب
 .]أ-١٥٣[ٌواحد

ــة َصُ زيــاد بــن احلــ:، اســمهُّظيلْنَمــة احلــْهَأبــو ج) ق س م( • ني، روى عــن أيب العالي
 . تقدم.وغريه
 ،مــرو بــن مبــذولَتيــك بـن عَن عة بــن عمـرو بــّمِّبــن احلـارث بــن الــص )١(ْميَهــُأبـو ج) ع( .١٩٢٦

ة بـن حارثـة َّمِّم بن احلارث بـن الـصيهُأبو ج: وهو عامر بن مالك بن النجار، ويقال
ــب بــن عبــد حارثــة بــن مالــك بــن غــضب بــن  بــن احلــارث بــن زيــد بــن منــاة بــن حبي

ِّيبُ لــه صــحبة، وهــو ابــن أخــت أ،ُّرج األنــصاريْزَم بــن اخلــَشُجــ  ، بــن كعــبَ
 .اسمه عبد اهللا: قيل

 ،ةَّمِّإنـــه ابـــن احلـــارث بـــن الـــص:  يقـــالُّم األنـــصارييَهـــُأبـــو ج: قـــال أبـــو حـــاتمو
 . له صحبة، روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم،ةَّمِّإنه احلارث بن الص: ويقال

مـري مـوىل ابـن ُ وع،مونـةْيَار مـوىل مَسَ وعبد اهللا بن يـ، بن سعيدْرسُ ب:روى عنه
 .يد بن سعْرسُسلم بن سعيد أخو بُ وم،عباس

صيل ماذا عليه لكان أن ُ بني يدي املُّ املارُلو يعلم« :روى له اجلامعة حديث
 .» بني يديهَّرُ له من أن يمًا أربعني خريَيقف

 وقــد تقــدم لــه حــديث آخــر يف ترمجــة ،وقــد تقــدم لــه حــديث آخــر يف ترمجتــه
 . وهذا مجيع ما له عندهم،عمري موىل ابن عباس

                                                        
 ).٣٣/٢٠٩: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ١٢٩ 
اب، تقــــــدم يف َّوَ األحــــــوص بـــــن جــــــ:، اســــــمهُّيِّبَّاب الـــــضَّوَأبـــــو اجلــــــ) س ت د م( •

 .األسامء
 .ْريَمُ احلارث بن ع: اسمه،، نزيل واسطُّاميَّ الشُّديََساأل )١(ديْوُأبو اجل) د( .١٩٢٧

ــــَ ب:روى عــــن هــــاجر ُابــــن أيب امل:  ويقــــال،هــــاجرُ وســــعيد بــــن امل،ِّريْهــــَج املْل
 ً.سالْرُ ذر م وعن أيب، ونافع موىل ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز،ِّيصْمِاحل

 وأبو معاوية حممد ،زارْيَبيد اهللا بن العُ وع، وعبثر بن القاسم، شعبة:روى عنه
 . وأبو عوانة، وهشيم بن بشري،بن خازم

 .ثقة: معاوية بن صالح عن ابن معني و،قال إسحاق بن منصور
 .صالح: وقال أبو حاتم
 .اجرَُه وقد تقدم حديثه يف ترمجة سعيد بن امل،روى له أبو داود

 .، روى عـن ابـن عبـاس وغـريه أوس بـن عبـد اهللا:، اسمهُّعيَبَّزاء الرْوَأبو اجل) ع( •
 .تقدم

، عـن ابــن ان بـن خفـافَّطـِ اســمه ح،، وهـو الكبـريُّمـيْرَيريـة اجلَوُأبـو اجل) س د خ( •
 .عباس تقدم

 :فأما
 نــــزل ،ُّران، كــــويفْمــــِ عبــــد احلميــــد بــــن ع:، فاســــمهغريَّالــــص )٢(ريــــةْيَوُأبــــو اجل .١٩٢٨

                                                        
 ).٣٣/٢١١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .ًوقد أورده متييزا) ٣٣/٢١٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ١٣٠ 
 .ينةاملد
َّ محـــ: محـــاد بـــن أيب ســـليامن، روى عنـــه:روى عـــن  ومعـــن بــــن ،اد بـــن خالـــدَ

 .عيسى
 . تقدم.ابن سنان:  ويقال،ارَّيَ عقبة بن س:، اسمهُّاميَّس الشَالُأبو اجل) يس د( •

 .، غري منسوب)١(سَالُأبو اجل) عس( .١٩٢٩
مسند « يف ُّرواه النسائي ،»ًاباَّاعة ثالثني كذَّي السَدَن بني يإ« :ًعن عيل مرفوعا

 . عنهِّداينَْممن حديث أيب هند احلارث بن عبد الرمحن اهل »عيل

                                                        
 ).٣٣/٢١٣: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ١٣١ 

 
، احلــافظ أحـــد أئمـــة هـــذا الــشأن، اســـمه حممـــد بـــن أبـــو حـــاتم الـــرازي) فــق سد ( •

 .إدريس تقدم
 .، خمتلف يف صحبتهه يف أهل احلجازُادَدِ، عُّينَُزامل )١(أبو حاتم) ت مد( .١٩٣٠

قــه ُلُه وخَون دينــَضــْرَ تْنَإذا جــاءكم مــ« :ه وســلمروى عــن النبــي صــىل اهللا عليــ
 عن ،ِّكيَدَ احلديث، رواه حاتم بن إسامعيل عن عبد اهللا بن هرمز الف»فانكحوه 

حـــسن غريـــب، وأبـــو حـــاتم لـــه :  وقـــال الرتمـــذي،ســـعيد وحممـــد ابنـــي عبيـــد عنـــه
 .صحبة وال يعرف له غري هذا احلديث

 .، وال أعرف له صحبةثال أعلم له غري هذا احلدي: وقال أبو زرعة
 .»املراسيل«روى له أبو داود يف 

ـــــَأبـــــو حاجـــــب الع • ـــــن عاصـــــم:، اســـــمهُّيِزَن  . عـــــن احلكـــــم بـــــن عمـــــرو، ســـــوادة ب
 .]ب-١٥٣[تقدم
 :ً ســمعت رجــال قــال أليب رجــاء العطــاردي:ُّمــاينِْرالك )٢(أبــو احلــارث) بــخ( .١٩٣١

                                                        
 ).٣٣/٢١٤: (»الكاملهتذيب «) ١(
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 ١٣٢ 
.. ر رمحتهَقرأ عليك السالم وأسأل اهللا أن جيمع بيني وبينك يف مستقأ

 .احلديث
 .كان ثقة:  وقال،مة موسى بن إسامعيلَلَ وأبو س،َّربَُحل بن املَدَ ب:روى عنه
 عــن أيب ،ِّديْبــَ عــن أيب احلــارث الع،ُّوروى أبــو هاشــم الواســطي: ناُقــال شــيخ
ِراه شيخا آخر أقدم من الكُ وأ،ًرة حديثاُمَرجاء عن س  .ِّماينْرً

 وقـال أبـو ،، والـد عـثامنُّ األمحـيسُّيلََجلـب ا،لةْيَر بن العْخَبن ص )١(أبو حازم) د( .١٩٣٢
 .لةْيَ اسمه صخر بن الع،ُّيلََج أبو حازم الب:حاتم
 .ه عثامن بن أيب حازمُ روى عنه ابن.روى عن أبيه

 .امن، روى عن أيب هريرة وغريه تقدم سل:، اسمهأبو حازم األشجعي) ع( •
 . تقدم.عي سلمة بن دينار تاب:، اسمهُّينََدأبو حازم األعرج امل) ع( •

 .، موىل بني بياضةُّ البيايضُّاألنصاري )٢(أبو حازم) مد( .١٩٣٣
 وأبو نعيم ،ُّ وأبو القاسم البغوي، ذكره احلسن بن سفيان،خمتلف يف صحبته
 . واهللا أعلم،األصبهاين يف الصحابة

ر بـــن ْمِ عــن شــ،ًحــديثا مــن روايــة األعمــش »املراســيل«روى لــه أبــو داود يف 
ــة يــا : قيــلاهللا عليــه وســلم بنطــع مــن الغنيمــة ف صــىل ُّ النبــيَىِتــُأ« : عنــه، قــال،عطي

 .  احلديث»..رسول اهللا هذا لك تستظل به
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 ١٣٣ 
 عـن أيب حـازم ُّيمـيَّوقـد روى حممـد بـن إبـراهيم الت: »هتذيبـه«نا يف ُقال شيخ

 فقـال يوســف بــن يعقــوب ،ًمـوىل الغفــاريني حــديثا آخــر:  وقيــل،مـوىل بنــي بياضــة
 حـدثني حممـد بـن : ثنـا الوليـد بـن كثـري:امةسـثنـا أبـو أ : بن عيلْرص ثنا ن:القايض
َ أن رجـال مـن بنـي ب:ثـهَّاضـة حدَيَ أن أبا حازم موىل بني بُّيميَّإبراهيم الت اضـة مـن َيً

 أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم :ثـهَّأصحاب النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم حد
 .ريِصَة عىل باهبا حَّبُجاور يف املسجد يف ق

 عـن ، عـن حييـى بـن سـعيد، ثنـا محـاد بـن زيـد: ثنا مسدد:لقايضقال يوسف ا
كــان رســول اهللا :  عــن أيب حــازم مــوىل األنــصار، قــال،ّيمــيَّحممــد بــن إبــراهيم الت

ة َّدِ رواه النــسائي مــن عــ.ة عــىل باهبــا حــصريَّبــُصــىل اهللا عليــه وســلم يعتكــف يف ق
ُ خمترصا ومّيميَّطرق عن حممد بن إبراهيم الت  ً.الًال ومتصَّطوً

عـــن أيب :  وقــال يف بعــضها،ارينيَفـــِ عـــن أيب حــازم مــوىل الغ:قــال يف بعــضها
:  البيايض هذا عبد اهللا بن جـابر وقيـلإن اسم: ، وقيل البيايض عن ،رّامَّحازم الت

 .عن أيب حازم موىل األنصار:  وقال يف بعضها.روة بن عمروَف
فأمــا أبــو . رّامَّلــت عــن أيب حــازم ا:وقــال »أفعــال العبــاد«وأخرجــه البخــاري يف 
 .حازم البيايض فقد تقدم

 :وأما
 .م الغفاريْهُ، موىل أيب رُّينََدر املّامَّالت )١(أبو حازم .١٩٣٤

 .ديدة اجلهنيَحوابن  )١(]روى عن مواله أيب رهم الغفاري[
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 ١٣٤ 
 ،بئـــوحممــد بــن عبـــد الــرمحن بــن أيب ذ، )٢(عــيلاد بـــن أيب َّ عبــ:ويــروي عنــه

 .أبو داود وابن حبان وأبو عمر بن عبد الربقه َّ وث،وحممد بن عمرو بن علقمة
 وقــد تقــدم مــا .، والــد قــيس، لــه صــحبةُّيسْمحــَ األُّيلََجالــب )٣(أبــو حــازم) د بــخ( .١٩٣٥

 .قيل من اخلالف يف اسمه ونسبه يف ترمجة ابنه قيس
 .تل يوم صفنيُق: قال حممد بن سعد

ًوأبو داود حديثا واحدا »األدب«روى له البخاري يف  ً. 
:  عـن أبيـه قـال، ثنـا قـيس: ثنـا إسـامعيل:ثنـا حييـى بـن سـعيد: أمحدقال اإلمام 

ل إىل ِّوُ فـأمر بـه فحـ،يف الـشمسخيطـب فقـام جاء والنبي صىل اهللا عليه وسـلم «
 .أخرجاه عن مسدد عن حييى ،»لِّالظ
] أ-١٥٤ [ عثامن بن حارض: اسمه،ُّاحلمريي: ، ويقالُّديَْز األِأبو حارض) ق د( •

 . تقدم.تابعي
 . تقدم. سعيد بن يسار، من كبار التابعني:، اسمهُّينََداب املَبُو احلأب) ع( •

 .، له صحبة األنصاريُّريَْدالب )٤(ةَّبَأبو ح) خ م( .١٩٣٦
 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

                                                        
 . زيادة من املصدر، سقطت من األصل)١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. بن أيب ليىل:  يف األصل)٢(
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 ١٣٥ 
ر مـوىل َّر بـن أيب عـامَّ وعـام،مرو بن عـثامن بـن عفـانَ عبد اهللا بن ع:روى عنه
 . بن حزم وأبو بكر بن حممد بن عمرو،بني هاشم

: ويقــال: ل أبــو حــاتماســمه عــامر بـن عبــد عمــرو قــا: قـال أبــو زرعــة وأبــو حــاتم
 .عامر بن عمرو
 وقـال موسـى بـن عقبـة .اسـمه عمـرو:  وقال غـريه، اسمه مالك:ُّوقال الواقدي

 وقــال ابــن ،ة بــالنونَّنــَ أبــو ح: إال أهنــام قــاال،ًشــهد بــدرا: ُّعــن الزهــري والواقــدي
 .ياهّمَسُ ومل ي.ًة شهد بدراَّبَ أبو ح:إسحاق وأبو معرش

أبو حية :  ويقال،ُّ البدريُّة األنصاريَّبَ أبو ح:قال احلافظ أبو عمر بن عبد الرب
:  قيـل،ة بالبـاء الواحـدةَّبـَ وصـوابه أبـو ح،ة بـالنونّنـَ وأبو ح،بالياء املثناة من حتت

 وذكــــره الواقــــدي وابــــن نمــــري ومجهــــور أهــــل :مالــــك، قــــال:  وقيــــل،اســــمه عــــامر
لـيس :  وقـال الواقـدي:عمـر أنـه قـالأيب  وتقـدم يف كـالم .حلديث أبو حبـة بالبـاءا

نة واسمه مالك بن عمرو بن َ إنام هو أبو ح،ًفيمن شهد بدرا أحد يقال له أبو حبة
 وذكر إبـراهيم بـن سـعد عـن ابـن : قال،فْوَة بن ثعلبة بن عمرو بن عَفَلُابت بن كث

ُ شهد بدرا وق، ثعلبة بن عمرو بن عوفة بالباء من بنيَّبَأبو ح: إسحاق قال تل يوم ً
ـُ وكـذا قـال يـونس بـن ب،هُِّمألخيثمة أحد وهو أخو سعد بن   عـن ابـن إسـحاق، ْريكَ

 .وكذا قال ابن هشام عن ابن إسحاق
وعــىل مــا قيــل إنــه استــشهد يــوم أحــد تكــون روايــة : قــال شــيخنا أبــو احلجــاج

 .اجلامعة الذين رووا عنه مرسلة
 ومتـــيم والـــد ،رةْمَ، أخـــو ضـــُّاريَّ النجـــُّ املـــازينُّة األنـــصاريَّيـــِزَبـــن غ )١(ةَّبـــَأبـــو ح .١٩٣٧
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 ١٣٦ 
ة، قالـه أبــو َّرَتـل ابنـه ســعيد يـوم احلـُ ق، شــيخ مالـك،سـعيد بـن أيب ضـمرة
 .عمر بن عبد الرب

ساء بن مبذول بن ْنَة بن عمرو بن عطية بن خَّيِزَاسمه زيد بن غ: ُّربيَّوقال الط
ً شهد أحدا وقتل يوم الياممة، وكذا قال موسى ،ار بن مازن بن النجغنمعمرو بن 

 . أنه قتل يوم الياممة:بن عقبة عن ابن شهاب وأبو معرش وسيف
لـه مـن ْبَ والـذي ق،ًراْدَرج ومل يـشهد بـَْزهذا من اخل: وقال أبو عمر بن عبد الرب

َ وقد قيل يف هـذا أيـضا أبـو ح،ّريْدَاألوس ب  إنـام هـو ، ولـيس بـيشء-بـالنون–ة َّنـً
 .و حبة وليس بالبدريأب

 .ذكر للتمييز بينهام
 .ميميَّة التَْينُىل بن مْعَبن ي )١(أبو حبيب) ق( .١٩٣٨

 وفيـه »غـسل الفـرج مـن املـذي« : حـديثَّيبُروى عن عبد اهللا بن عباس عن أ
 .بةْيَ روى عنه مصعب بن ش.قصة طويلة احلديث

 .»ثقاته«ذكره ابن حبان يف 
 ثنا حممد بن :ديث بطوله، قال أمحدًروى له ابن ماجه أيضا وأمحد هذا احل

َسعِ ثنا م:برش  . فذكره.عب بن شيبةْصُر عن مْ
 ســـبطه : وعنـــه.، عـــن مـــواله الـــزبري بـــن العـــوام وأيب هريـــرة)٢(ةبـــيبأبـــو ح)أ( .١٩٣٩
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 ١٣٧ 
 . وأبو األسود حممد بن عبد الرمحن،موسى بن عقبة

 .ه يف الكوفينيُ، حديثُّائيَّالط )١(ة يبأبو حب) س ت د( .١٩٤٠
ْل الذي هيَثَم« :رداء حديثَّدروى عن أيب ال  املوت مثل الذي عتق عندَدي ويُ
 .وفيه قصة »هيدي بعد ما شبع

 . غريهٍعرف له راوُ وال يُّبيعيَّروى عنه أبو إسحاق الس
 . »ثقاته«ذكره ابن حبان يف 

حـــسن :  هــذا احلـــديث، قـــال الرتمـــذيُّمـــذيِّوالرتسائي َُّّروى لــه أبـــو داود والنـــ
 .صحيح
 .ُّينََد املُّيِلمَْساأل )٢(ردْدَأبو ح) بخ( .١٩٤١

َ وجـد محـ، وبشري بـن أيب حـدرد،والد عبد الرمحن بن أيب حدرد ل بـن بـشري َ
 ،يدبع:  وقال غريه،واسمه عبد:  قال أمحد،، له صحبة]ب-١٥٤[بن أيب حدرد

 :»األدب« قال البخاري يف . اسمه سالمة:ار وحممد بن سعدكََّبري بن بُّوقال الز
ه عن أيب ِّمَبن قتيبة عن محل بن بشري بن أيب حدرد عن عسلم ا ثن: موسىثنا أبو 
 مــن يــسوق إبلنــا : قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وسـلم يــوم احلديبيــة: قــالحـدرد
:  ثـم قـام آخـر فقـال. قـال اجلـس. قـال فـالن؟ ما اسمك: قال.أنا:  قال رجل؟هذه

 . أنت هلا: قال، ناجية: قال؟ما اسمك
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 ١٣٨ 
 سـنة إحـدى وسـبعني، وروى للنبـي صـىل اهللا عليـه تويف: قال حممد بن سعد

 .وسلم أحاديث
ب، روى عـــن حذيفـــة ْيَهُ، اســـمه ســـلمة بـــن صـــُّيفـــة األرحبـــيَذُأبـــو ح) س ت د م( •

 . تقدم.وغريه
 تقـدم . موسـى بـن مـسعود، شـيخ البخـاري:، اسمهُّديْهَّيفة النَذُأبو ح) ق ت د خ( •

 .يف األسامء
 .حممداسمه عبد اهللا بن : ال، يقغري منسوب )١(فةْيَذُأبو ح) س( .١٩٤٢

ـِشَ عبد امللك بن حممـد بـن بـ:روى عن ، عـن عبـد الـرمحن بـن علقمـة ُّويفري الكُ
 .  احلديث»..ةَّيِدَقدم وفد ثقيف عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم ومعهم ه« :الثقفي

 .ُّراديُ حييى بن هاين بن عروة امل:روى عنه
وا ُّمَسُ هكـذا ومل يـيى بن هانئ،اش عن حيَّ عن أيب بكر بن عي:قال غري واحد

 .ذيفةُأبا ح
 عن يزيد بن أيب خالد ، عن زهري بن معاوية:وقال أمحد بن عبد اهللا بن يونس

 عــن عبــد ،قمــةْلَ عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ع،يفــةَحُ عــن عــون بــن أيب ج،ِّاالينَّالــد
 .، فاهللا أعلم عن النبي صىل اهللا عليه وسلم،الرمحن بن أيب عقيل

 . وقد تقدم. هذاُّسائيَّالنروى له 
 .ُّييلِّبن أيب األسود الد )١(أبو حرب) ق ص ت د م( .١٩٤٣
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 وعبد اهللا ، عبد اهللا بن عمرو بن العاص، وعبد اهللا بن فضالة الليثي:روى عن

ْ وعن حم، وعمرية بن يثريب الضبي قايض البرصة،س البرصيْيَبن ق ن عن أيب َجِ
ه ِّمَلصحيح عن أبيه عن أيب ذر وعن ع وعن عمه عن أيب األسود وأيب ذر، وا،ذر

 .عن أيب ذر
 ، وأبو وهـب سـيف بـن وهـب، وداود بن أيب هند،ران بن أعنيُ مح:روى عنه

 ،ريَمــُان عـثامن بـن عيقظــ وأبـو ال،يجَرُ وعبـد امللـك بــن جـ،نيعــوعبـد امللـك بـن أ
 .َّيبُ ووهب بن عبد اهللا بن أيب د، وقتادة،ُّوعثامن بن قيس البجيل

 .اء أهل البرصةَّرُاط يف الطبقة الثانية من قَّ بن خيذكره خليفة
ــرصة، وقــال ًكــان معروفــا ولــه : وذكــره حممــد بــن ســعد يف الثانيــة مــن أهــل الب

 .أحاديث
 .» الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .ما علمت أن ابن جريج سمع منه: ُّسائيَّوقال الن
 عــن َّيبُ دلــم بـن غــزوان عــن وهـب بــن أيبْيَوقـال ابــن عـدي يف حــديث رواه د

 . لعل أبا حرب هو حمجن:جن عن أيب ذرِأيب حرب عن حم
 .مات سنة تسع ومائة: س وابن حبانقال الفال

 :له عندهم سبعة أحاديث
 :ضـيعَّ عن أبيه عن عيل أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال يف الر:األول
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 ١٤٠ 
عام فإذا طعام ْطَيوهذا ما مل : ، قال قتادة»غسل بول اجلاريةُنضح بول الغالم ويُي«
 .ًال مجيعاِسُغ

ً هكـذا مرفوعـا، رواه أبو داود والرتمذي من حـديث معـاذ بـن هـشام عـن قتـادة
 .حسن: قال الرتمذي

 .ورواه الرتمذي عن معاذ بن هشام
مـن حـديث سـعيد عـن قتـادة  »مـسند عـيل«ًورواه أبو داود أيـضا والنـسائي يف 

 .ًموقوفا عىل عيل
د بـن سـعيد عـن عـيل بـن مـسهر عـن داود بـن أيب  رواه مـسلم عـن سـوي:اينثـال

 ،]أ-١٥٥[اء أهل البرصةَّرُعث أبو موسى إىل قُب: هند عن أيب حرب عن أبيه قال
اؤهم َّرُ أنتم خيار أهل البرصة وق:القرآن فقالقد قرأوا فدخل عليه ثالثامئة رجل 

ن  كـــام قـــست قلـــوب مـــن كـــا،كمُ علـــيكم األمـــد فتقـــسوا قلـــوبَّنَفـــاتلوه وال يطـــول
ــشوُّهها يف الطــِّبَشــُ أً وإنــا كنــا نقــرأ ســورة،قــبلكم ها غــري أين ُدة بــرباءة فأنــسيتِّل وال

وال يمـأل جـوف ابـن ًلو كان البـن آدم واديـان مـن مـال البتغـى ثالثـا «حفظت منها 
ها غـري أين ُحات فأنـسيتِّبَسُها بإحدى املهوكنا نقرأ سورة كنا نشب »آدم إال الرتاب
َياأهي﴿ :حفظت منهـا ُّ َ َا الذين آمنُوا مل تقولون ما ال تفعلونَ ُ ْ َ ُ ُ ََّ ََ ََ َ ََ ِ َ ِ﴾،فتكتـب شـهادة  
 .سألون عنها يوم القيامةُيف أعناقكم فت

ري أيب َمُ عن عثامن بن ع، ثنا األعمش:ْريَمُ ثنا ابن ن:قال اإلمام أمحد: الثالث
سـمعت :  قـالو سمعت عبد اهللا بن عمـر: عن أيب حرب بن أيب األسوداليقظان،

ت الغرباء وال أظلت اخلرضاء مـن َّلَما أق«: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول
 أخرجــه الرتمــذي وابــن ماجــه مــن حــديث عبــد اهللا بــن » أصــدق مــن أيب ذرلُجــَر



 ١٤١ 
 . حسن: وقال الرتمذي،ريَمُن

 عن أيب حرب بن أيب ، ثنا داود بن أيب هند: ثنا أبو معاوية:قال أمحد: الرابع
كم وهــو قـــائم ُإذا غــضب أحــد« : عــن أيب ذر بحــديث،عــن أيب األســود ،األســود
 رواه أبـو داود عـن .وفيه قصة »، فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجعفليجلس

 . عن أيب األسود، وذلك معدود من أوهامه:أمحد ومل يذكر القصة ومل يقل
 .رواه أبو داود وقد تقدم يف ترمجة عبد اهللا بن فضالة: اخلامس
ـَعــن حممـد بـن منـصور امل »مـسند عـيل« رواه النـسائي يف :الـسادس ي عــن كِّ

سـفيان بــن عيينـة عــن عبــد امللـك بــن أعـني عــن أيب حــرب بـن أيب األســود ســمعه 
م وقــد أدخلــت َالَأتــاين عبــد اهللا بــن ســ: ًســمعت عليــا يقــول: حيــدث عــن أبيــه قــال

ك َّتها ليصيبن أما إنك إن جئ: قال،العراق:  قلت؟أين تريد: ز فقالْرَرجيل يف الغ
وايم اهللا لقد سـمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم :  ثم قال،فْيَّباب السُهبا ذ
 حمارب حيدث : فقلت، منهت فتعجب: فسمعت أيب يقول: قال أبو حرب.يقوله

 ؟بمثل هذا عن نفسه
من رواية ابن جريج عن أيب حرب  »اخلصائص« روى له النسائي يف :السابع

 واهللا إذا سـألت أعطيـت وإذا ُ كنـتٌّقـال عـيل:  قـاال، زاذانعن رجل عنوعن أبيه 
 .تئ ابتدُّسكت

 .وهذا مجيع ما له عندهم
 .ُّنيَهُبن زيد بن خالد اجل )١(أبو حرب) يس( .١٩٤٤

                                                        
 ).٣٣/٢٣٦: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ١٤٢ 
 .ري بن عبد اهللا بن األشجكَُ روى عنه ب.روى عن أبيه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .حديثني »اليوم والليلة«روى له النسائي يف 

هري عن أيب ُّ روى عن مواله الز، أبا حريز:ه ابن حبانَّ، وسام)١(و حربأب .١٩٤٥
نـــوا موتـــاكم شـــهادة أن ال إلـــه إال اهللا ِّلق«:ســـلمة عـــن أيب هريـــرة حـــديث

 . احلديث»)٢(عىل اللسان ثقيلة يف امليزانفإهنا خفيفة 
 ال حيل الرواية ،واألوابداملقلوبات يروي عن مواله الزهري : قال ابن حبان

 . إال عىل سبيل االعتبارعنه
 .فه حممد بن طاهر املقديسَّوضع

 . يأيت.مل بالواوْوَأبو ح: ، ويقال ُّأبو حرمل العامري •
 . وهو باسمه أشهر،، اسمه عبد الرمحن بن حرملةُّميَلَْسأبو حرملة األ) ٤ م( •

 . الشيباين)٣(ةلأبو حرم) س( .١٩٤٦
يف «قتادة األنصاري  عن أيب ،ة بن إياسلحرم:  وقيل،ملةْرَإياس بن ح: وقيل

 . روى له النسائي. وعنه صالح أبو اخلليل.»ء ويوم عرفةصوم يوم عاشورا
 . واصل بن عبد الرمحن، يروي عن احلسن:، اسمهُّيَْرصة البَّرُأبو ح) س قد م( •

                                                        
 ).٩/٤٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٥١٣: (»ميزان االعتدال«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. »يف اللسان «:  يف األصل)٢(
 ).٣٣/٢٣٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٤٣ 
 .تقدم

ه عــن النبــي صــىل اهللا عليــه ِّمــَ روى عــن ع،، اســمه حنيفــةُّقــايشَّة الرَّرُأبــو حــ) د( •
 .]ب-١٥٥[وسلم

 . تقدم. عبد اهللا بن احلسني: اسمه،، قايض سجستانيز األزديِرَأبو ح) ٤ تخ( •
 .غري منسوب )١(أبو حريز) ق( .١٩٤٧

ــل بــن حجــر ــت النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم صــىل جالــسا عــىل « :عــن وائ ًرأي
 . رواه ابن ماجه.، روى عنه جابر اجلعفي»عِجَيمينه وهو و

 .سمه حريز، تقدم فيمن ا-بالشك– َيزِرَأبو حريز أو ح) د( •
 .، منسوب إىل موقف الدواب بمرصُّيِْرصقفي املَْوامل )٢(زْيِرَأبو ح .١٩٤٨

 وأبو ،)٣(عفري وسعيد بن كثري بن ، ابن وهب: وعنه.روى عن حممد بن كعب
 .اءكََّهارون الب

 .سمىُ ال ي،منكر احلديث: قال أبو حاتم
 .، واصل بن عبد الرمحن تقدمة الرقايشّرُأبو ح •
 . تقدم فيمن اسمه حريز.، موىل معاويةحريز: الأبو حريز، ويق) ق( •

                                                        
 ).٣٣/٢٤٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥١٤: (»العتـــــــدالميـــــــزان ا«و) ٩/٣٦٢: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٢(

)٩/٤٦.( 
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عامر:  يف األصل)٣(



 ١٤٤ 
 عن عبادة بن الوليد ، يعقوب ن جماهد:، اسمهُّاصَ القُّينََدرة املْزَأبو ح) د م بخ( •

 . تقدم يف األسامء.بن عبادة بن الصامت
 .قيس بن سامل: ، واسمه)١(رةْزُأبو ح .١٩٤٩

 . وأيب أمامة بن سهل بن حنيف، عمر بن عبد العزيز:يروي عن
ْ، وحييى بن أيوب املرصَرضُ بكر بن م:وعنه  .يانِ

 .ًذكر متييزا
مـسلم :  بـرصي اسـمه،ًرد أيضاْاألح: ، ويقالعرجَاأل )٢(انَّسَأبو ح) ٤ م خت( .١٩٥٠

 .بن عبد اهللا
 ، وعبـد اهللا بـن عبـاس، واألشـرت النخعـي، األسـود بـن يزيـد النخعـي:روى عن

 وعبيــدة ،اهللا بــن عمــرو وعبــد ،وعبــد اهللا بــن عتبــة بــن مــسعود، وعبــد اهللا بــن عمــر
 وناجية ، وخمارق بن أمحر، وعمران بن حصني، وعيل بن أيب طالب،السلامين

 . وعائشة، وأيب هريرة،بن كعب الكويف
 .، وقتادة عاصم األحول:روى عنه

 .وزعموا أن ابن سريين كان يروي عنه: قال أبو حاتم
 )٣(غريان َّسَح من روى عن أيب :قلت لعيل بن املديني: وقال يعقوب بن شيبة

                                                        
 ).٣٣/٢٤١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٢٤٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عن:  يف األصل)٣(



 ١٤٥ 
 .ًال أعلم أحدا روى عنه غري قتادة:  قال؟قتادة

 . احلديثُ أو مقارب، احلديثُستقيمُ م:عن أمحد: وقال األثرم
 .ثقة: عن ابن معني: سحاق بن منصوروقال إ

 .ال بأس به: وقال أبو زرعة
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 . خرج مع اخلوارج،بهِقَ عرد ألنه كان يميش عىلَْحي األِّمُس: قال أبو داود
 . عـن جـرسة بنـت دجاجـة،يـتَلُف: ، ويقـاليفـةِلَ أفلت بـن خ،ان العامريَّسَأبو ح) د( •

 .تقدم
ــــــَان القَّسَأبــــــو حــــــ) قــــــد م بــــــخ( •  صــــــاحب حــــــديث ُّيْرصَ، البــــــُّيشْيــــــَالع: ويقــــــال ،ُّيسْي

ــــد ــــد بــــن غــــ: اســــمه،عاميصَّال ــــرة،قّالَ خال  وعنــــه ســــعيد ، روى عــــن أيب هري
 . تقدم.غريه و،ُّاجلريري

 .األسدي )١(أبو احلسن .١٩٥١
 قــال أبــو . وعنــه أبــو كريــب.عــن مــسعود بــن ســليامن عــن حبيــب بــن أيب ثابــت

 .جمهول: حاتم
 .دي البل)٢(أبو احلسن .١٩٥٢

                                                        
: »مليـــــــزانلـــــــسان ا«و) ٤/٥١٤: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٣٥٧: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/٤٧.( 
 ).٩/٤٠٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٥١٥: (»ميزان االعتدال«) ٢(



 ١٤٦ 
 .كان غري ثقة: قال احلافظ أبو بكر اخلطيب

 مشهور باسمه وكنيته إال ،، اسمه مهاجرائغَّ الصُّميْيَّأبو احلسن الت) س ت د م خ( •
 .م يف األسامءأنه تقد
 .ٌّ، شاميُّريَزَاجل )١(أبو احلسن) ت د( .١٩٥٣

 وأيب أسامء ،قسم أيب القاسمِ وم،ِّنيَُهة اجلَّرُ أيب مريم عمرو بن م:روى عن
 . روى عنه عيل بن احلكم البناين.ِّبيَحَّالر

 .ُّقالينَْسالع )٢(أبو احلسن) ت د( .١٩٥٤
 . الكاليب وعنه حممد بن ربيعة.بن حممد بن ركانةجعفر روى عن أيب 

 مـــشهور ، تـــابعي،، اســـمه عبيـــد بـــن احلـــسنُّويفُ الكـــُّينَزُأبـــو احلـــسن املـــ) ق د م( •
 . تقدم.باسمه وكنيته

بــن ] أ-١٥٦[ عبــد امللــك بــن عبــد احلميــد :، اســمهُّوينُمــَْيأبــو احلــسن امل) س( •
 . تقدم.رانْهِميمون بن م

يف مملــوك أنــه اسـتفتى ابــن عبـاس « :فـلَْومـوىل بنــي ن )٣(أبـو احلــسن) ق س د( .١٩٥٥
قـا بعـد ذلـك، هـل يـصلح لـه ِتُليقتـني ثـم عْطَقها تَّكانت حتته مملوكة فطل

 .لك رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بذَىضَ ق، نعم: قال؟أن خيطبها

                                                        
 ).٣٣/٢٤٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٢٤٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٣/٢٤٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٤٧ 
ان بن ثابت أتيا النبي صىل اهللا عليه وسلم َّ أن عبد اهللا بن رواحة وحسىكََوح

َوالشعراء يتبعهم الغ ﴿نزلت حني  ْ ُ ُ َُ ُ َ َ َِ َّ َاوونُّ ُ﴾. 
هري، ويزيـد بـن ُّ وحممد بن مسلم بن شهاب الز،بِّتَعُ عمرو بن م:روى عنه
 .يطَسُعبد اهللا بن ق

 قـال ابـن املبـارك :قال عبد الرزاق: سمعت أمحد بن حنبل قال: قال أبو داود
 . عظيمةًل صخرةَّمَ من أبو حسن هذا لقد حت:ملعمر

 كـان مـن الفقهـاء : وقـال،ُّهريُّروى عنه الزوأبو احلسن هذا : قال أبو داود
 وليس ، وأبو احلسن معروف: قال أبو داود،وأهل الصالح، وروى عنه أحاديث

 .العمل عىل ما روى
 .موىل عبد اهللا بن احلارث بن نوفل أبو احلسن :وقال الزهري يف بعض رواياته عنه

 وسئل .ثقة: فقالسألت أيب عن أيب احلسن موىل بني نوفل : حاتمابن أيب وقال 
 .مدين ثقة: سن موىل بني نوفل قالأبو زرعة عن أيب احل

 .روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه هذا احلديث
ْس بنت حمْيَم قُموىل أ، )١(أبو احلسن) س بخ( .١٩٥٦  .ديةََسن األَصِ

 .وروى عنه يزيد بن أيب حبيب. ه أم قيسِ موالت:روى عن
 . حديثه يف ترمجة أم قيس،ئيوالنسا» األدب«روى له البخاري يف 

 .غري منسوب، )١(أبو احلسن) د( .١٩٥٧
                                                        

 ).٣٣/٢٤٦: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ١٤٨ 
خيرج رجل من وراء النهر يقال « : عن عيل بن أيب طالب، هالل بن عمرو:عن

 . روى عنه مطرف بن طريف.»له احلارث
 .هذا احلديث )٢(]أبو داود[روى له 

 .غري منسوب، )٣(أبو احلسن) س( .١٩٥٨
 اعتكـاف العـرش ن أيب سعيد يف ع. وأيب سلمة بن عبد الرمحن، طاووس:عن

 .األواخر من رمضان
 .روى عنه شعبة بن احلجاج

 .ىّمَسُشيخ لشعبة جمهول ال ي: قال أبو حاتم
 .روى له النسائي هذا احلديث

 .احلسني: ، ويقال احلسن:، اسمهُّويفُالك )٤(ناءْسَأبو احل) عس ت د( .١٩٥٩
 .ُّخعيَّوعنه رشيك بن عبد اهللا الن. عتيبةروى عن احلكم بن 

ًحديثا واحدا» مسند عيل«روى له أبو داود الرتمذي والنسائي يف   وقال عبـد ،ً
 عـن ، عـن أيب احلـسناء، ثنا رشيك: ثنا عثامن بن أيب شيبة:اهللا بن أمحد وأبو داود

ُرأيت عليا ي: ش قال، عن حناحلكم :  مـا هـذا؟ فقـال: فقلت له،ي بكبشنيِّحَضً
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 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)٢(
 ).٣٣/٢٤٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(
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 ١٤٩ 
 . أن أضحي عنهأوصاين رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 وقـال .ورواه النسائي والرتمذي عن حممد بـن عبيـد املحـاريب عـن رشيـك
 .غريب ال يعرف: الرتمذي

 . تقدم.بابُ، اسمه زيد بن احلُّيلْكُسني العُأبو احل) ٤ م( •
 . تقدم.، اسمه عبد اهللاُّد اهللا بن يونس الريبوعيني بن أمحد بن عبِصَأبو ح) س ت( •

 .ازيَّليامن الرُيى بن سبن حي )١(نيِصَأبو ح) د( .١٩٦٠
 ، وجعفـر بـن عـون، وأسباط بن حممد، إبراهيم بن احلكم بن أبان:روى عن

 ، وسفيان بن عيينة، وحفص بن غياث،وحسني بن زيد بن عيل بن حسني العلوي
 ، وعمر بن نعيم بن ميرسة النحـوي، وعبيد اهللا بن موسى،وعبد الرزاق بن مهام

 وحييـى بـن ، وحييى بن زكريا بن أيب زائـدة،يع ووك،يل بن غزوانَضُوحممد بن ف
 وأيب معاويــة ، ويــونس بــن بكــري الــشيباين، وحييــى بــن يــامن،م الطــائفييســل

 .]ب-١٥٦[الرضير
رك يـ وإسـحاق بـن أمحـد بـن ز،ارَّ وأمحد بـن عـيل األبـ، أبو داود:روى عنه
 ، وجعفر بن أمحد بن فـارس األصـبهاين،ل البلخي، وإسامعيل بن الفضُّالفاريس

 ن نرص القطان، وأبو زرعة عبيد وأبو داود سليامن بن داود ب،واحلسن بن العباس
 وحممد بن إبراهيم بن زيـاد ، وعيل بن سعيد بن بشري،اهللا بن عبد الكريم الرازي

رسـتة  وحممد بن عبـد اهللا بـن ، الرازيون: وأبو حاتم حممد بن إدريس،الطياليس
 سـمع منـه ،اح األندليسَّ وحممد بن وض،ُّنيسَالَ القرض وحممد بن الن،األصبهاين
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 ١٥٠ 
 .نا بمرص يومئذكان يطلب مع: بمرص وقال

 قلـت أليب :هو صدوق ثقة، سمعت أيب يقـول: قال عبد الرمحن بن أيب حاتم
 ،ك عبـد اهللاي اسـمان فأ: قلت.نيتي واحدُكواسمي :  قال؟ هل لك اسم:حصني
 .ثقة: ئل عنه أيب فقالُ وس: قال.فضحك

 . إن اسمه حييى بن سليامن ثقة: قيل:وقال الطرباين
 . تقدم.، اسمه عثامن بن عاصمُّديََسأبو حصني األ) ع( •
 .يَفُ ويقال شـ،ّيِفَ اهليثم بن ش:، اسمهُّرصيِري املـْجـَ احلْنيَصُأبو احل) ق س د( •

 .تقدم
 .ُّطينيْسَلِالف )١(ْنيَصُأبو احل) فق( .١٩٦١

مامة الباهيل يف ذكر األنصاري عن أيب أ: روى عن أيب صالح األشعري ويقال
 .مىُاحل

 .فِّرَطُ أبو غسان حممد بن م:روى عنه
 .لبيْغَّة التبإنه مروان بن رؤ:  يقال

 .وذلك بعيد فإن مروان محيص ال فلسطيني: قال شيخنا
 .مرُأبو حفص بن ع) س ت( •

عبد اهللا بـن حفـص : ، وقيلأبو عمرو بن حفص: مرو، وقيلَص بن عْفَأبو ح: وقيل
ة يف َّرُ عن يعىل بن م،عن رجل: ة وقيلَّرُ عن يعىل بن م،عبد اهللاحفص بن : وقيل
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 ١٥١ 
 وقد تقدم يف ترمجة ، غري ذلك وعنه عطاء بن السائب وقيل فيه.النهي عن اخللوق
 .عبد اهللا بن حفص

 يف ترمجة عمرو بـن .، أخو أيب عمرو بن العالءُّينِالء املـازَأبو حفص بن العـ) خ( •
 .العالء

 عـن األعمـش ، عمـر بـن عبـد الـرمحن:، اسمهاألبـارأبو حفص ) ق س د عخ( •
 . تقدم.وغريه
 .، وكان من أسنان احلسنُّيَْرصالب )١(أبو حفص) س( .١٩٦٢

ِ روى عنه الرس.بيذَّغ عن عمر يف النعن أيب رافع الصائ  ثنـا : وقال،ي بن حييىَّ
 . لناٌأبو حفص إمام

 .ُّمشقيِّالد )٢(أبو حفص) ق( .١٩٦٣
 . وعن مكحول عن أيب أمامة،النْجَي بن عَدُمامة صُ أيب أ:روى عن
 . نزيل مرصُّوزيْرَد األنصاري املي إسحاق بن أس:روى عنه

أبو حفص هذا جمهول، ومكحول مل يـسمع مـن : ُّالبيهقيقال احلافظ أبو بكر 
 . السلمي عنهالرمحن أخربنا أبو عبد امفي ُّارقطنيَّ قاله الد،ًأيب أمامة شيئا

ص هذا عمر الدمـشقي الـذي يـروي عنـه أظن أن أبا حف: وقال ابن عساكر
 .املرصيون
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 ١٥٢ 
ًروى له ابن ماجه حديثا واحدا ً. 

 ثنا حييى بن : ثنا سعيد بن أيب مريم: ثنا حييى بن عثامن بن صالح:قال الطرباين
، ِّ عـن أيب أمامـة البـاهيل،ِّمشقيِّ عن أيب حفص الد،دي عن إسحاق بن أس،أيوب

تم، وال حيـافظ عـىل الوضـوء إال  أسـتقمنإ َّاستقيموا ونعـام« :رفع احلديث قال
 .رواه عن حممد بن حييى عن سعيد، »مؤمن

 شيخ اجلامعة، هو باسمه ،، اسمه عمرو بن عيلسّ الفـالُّيفَْريَّأبو حفـص الـص) ع( •
 . تقدم.أشهر
 وعنه ،، روى عن موالته عائشة يف الكسوفموىل عائشة ،)١(صةْفَأبو ح) س( .١٩٦٤

 .حييى بن أيب كثري
َ بـن رششبـيُ اسـمه ح،ّ، شـامياحلبـيش ،أبـو حفـص: صة ويقـالْفَأبو ح) د( •  ،يـحُ

 . تقدم.تابعي
 تقدم يف . تابعي،مْعُ، اسمه عبد الرمحن بن أيب نُّيلََجالب] أ-١٥٧[م َكَأبو احل) ع( •

 .األسامء
 .مْعُإنه غري عبد الرمحن بن أيب ن: ، قيلُّيلََجالب )٢(أبو احلكم) ت( .١٩٦٥

 . وأيب هريرة، أيب سعيد:روى عن
 وميمون أبو ،ُّخعيَّالنعيسى  وحممد بن ، الفضل بن عيسى الرقايش:روى عنه
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 ١٥٣ 
 . الرقايش ويزيد،محزة األعور

 .روى له الرتمذي
 ، مشهور باسـمه وكنيتـه، عمران بن احلارث:، اسمهُّميَلُّأبو احلكم الس) س م( •

 . تقدم.تابعي
 .إنـه تـابعي:  قيـل،ثاءْعَّ زيد بـن أيب الـش:، اسمهُّ البـرصيُّزيَنَم العَكَأبو احل) د( •

 .تقدم
 . روى عـن التـابعني، مشهور هبا،ارَّ سي:، اسمهُّ الواسـطيُّزيَنَم العَكَأبو احل) ع( •

 .تقدم
 .موىل بني ليث، )١(مَكَأبو احل) ق س( .١٩٦٦

 روى عنه حممـد ،»ٍ أو حافرٍّفُال سبق إال يف خ «:روى عن أيب هريرة حديث
 .مد بن عمرو أخرجاه من حديث حم.قمةْلَبن عمرو بن ع
 .نا حممد بن عمرو بن علقمة فذكره أ:ثنا يزيد: وقال أمحد

 :ومن األوهام
 . تقدم.أبو احلكم يوسف •

 .)٢(أبو احلكم .١٩٦٧
ال يدخل «: عن مواله عثامن بن أيب العاص عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال
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 ١٥٤ 
 .وعنه عبد اهللا بن عيسى. »اجلنة ولد زنا

 .عبد اهللا بن عيسى جمهول و، ال أعرفه:قال عيل بن املديني
 .ُّديَْزاأل )١(أبو احلكم .١٩٦٨

 إىل ّجِإن األرض لتع « :ًاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاَّعن عب
 . وعنه يزيد بن هارون.»ً رياءوفُّاهللا من الذين يلبسون الص

 .ناينُالب )٢(أبو احلكم)أ( .١٩٦٩
 . ال يعرف.شهب وعنه أبو األ.عن أيب برزة

 .موىل عثامن: ، وقيلبريُّ، والد إسامعيل وإسحاق موىل الز)٣(أبو حكيم) ت( .١٩٧٠
سـبحان امللـك :  ينـاديٍصبح العبـاد إال منـادُما من صـباح يـ« :روى عن الزبري

 .»القدوس
 . حممد بن ثابت:روى عنه

 . غريب: وقال،رواه الرتمذي
د يـلُد بن أيب خْيَلُ عن خ،، أحد املجاهيلسبابـن حلـ: ، وقيـل)٤(سبلَأبو ح) ق( .١٩٧١
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 ١٥٥ 
 . بقية بن الوليد: روى عنه.ةّيِة عن أبيه يف الوصَّرُن معاوية بن قع

 .ليد بن أيب خليدُ وقد تقدم حديثه يف ترمجة خ.روى له ابن ماجه
 .)١(سبأبو احلل .١٩٧٢

 .وأبو األسود )٢( وعنه خليد بن أيب خليد.عن أيب هريرة وأم الدرداء
َّأبو مح) س( • َّمح: ان، ويقالِ  تقـدم يف .نـائيُ أيب شـيخ اهل، أخـورانُْمحـ: ان، ويقالِ

ّترمجة مح  .انَ
اسـمه : ، موىل النبي صىل اهللا عليه وسلم وخادمه، يقال)٣(أبـو احلمـراء) ق( .١٩٧٣

 .رَفَابن ظ:  ويقال،هالل بن احلارث
 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 .يع أبو داود األعمىَفُ ون، سعيد بن جبري من طريق ضعيف:روى عنه
أبو احلمراء صاحب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : نيقال عباس عن ابن مع

 .اسمه هالل بن احلارث كان يكون بحمص
 .، وال يصح حديثهله صحبة: وقال البخاري يقال

 أبو احلمراء هالل بـن احلـارث مـن : قلت أليب داود:ُّوقال أبو عبيد اآلجري
ن معـني  بلغني عـن ابـ: قال؟أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم من أهل محص
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 .خالد بن يزيد، وهو الصواب:  كذا ويف املصادر)٢(
 .)٣٣/٢٥٨: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٥٦ 
 . روى له ابن ماجه هذا احلديث فقط.راه كذاُهذا وال أ

ْأبو مح) س م( •  وقال ابن ،مْيَلُ عيسى بن س:،  اسمهُّيصْمـِ احلُّنيَتْسـَّيم الرَلُة بـن سـَزَ
ْ أبو مح:أيب حاتم عن أبيه  وفيام قاله نظر، تقـدم فـيمن ،مْيَلُزة احلميص اسمه سَ
 .اسمه عيسى

 . اسـمه ميمـون،، صاحب إبـراهيم النخعـيابَّصَالقـور ْعـَأبـو محـزة األ) ق ت( •
 .تقدم

ْأبـــو محـــ) ق ت( • ـــن جـــابرأبـــو حـــازم: ، ويقـــالُّيْرصَزة البـــَ ـــد اهللا ب ـــمه عب  .، اس
 .]ب-١٥٧[تقدم

ْأبو مح) ت عس( •  يـروي عـن الـشعبي ، ثابت بـن أيب صـفية:، اسمهُّاميلُّزة الـثَ
 . تقدم.وغريه

 يروي عن األعمـش ،مونْيَ حممد بن م:مه، اسُّيِزَوْرَ املـُّكريُّسأبـو محـزة الـ) ع( •
 . تقدم.وغريه

ْأبو مح) ق د( •  . تقدم. مشهور باسمه وكنيته،ار بن داودَّ سو:، اسمهُّيفْريَّزة الصَ
 . تقدم. عن احلسن وغريه، إسحاق بن الربيع:، اسمهارَّطَأبو محزة الع) ق( •
 . تـابعي،طـاء عمران بـن أيب ع:، بياع القصب، اسمهابَّصَزة القـَأبـو محـ) م ي( •

 .تقدم
 . تقدم. تابعي، طلحة بن يزيد:، اسمه موىل األنصار،أبو محزة) ٤ خ( •
: ، وقيـلُّ عبد الرمحن بن عبـد اهللا املـازين: اسمه،، جار شعبةأبو محـزة) يس م( •

 . تقدم فيمن اسمه عبد الرمحن.غري ذلك



 ١٥٧ 
 . تقدم. مشهور باسمه وكنيته،ويفار الكَُّ، اسمه سيأبو محزة •

َأبو مح) ع( .١٩٧٤  روى عن يزيـد ذو مـرص، وعنـه ثـور بـن ،ٌّ، شـاميُّنيْيَعُّ الر)١(ْديُ
 .)٢(]يزيد ذو مرص [ًيزيد، روى له أبو داود حديثا تقدم يف ترمجة

َأبو مح .١٩٧٥  .، صحايبُّينََد املُّ األنصاريُّاعديَّالس )٣(ْديُ
املنذر بن سعد :  وقيل،املنذر بن سعد بن املنذر: اسمه عبد الرمحن، وقيل: قيل
املنذر بن سعد بن عمرو بن سعد بن املنذر بن سعد بن خالد بن :  وقيل،بن مالك

 .إنه عم سهل بن سعد:  يقال،زرجَثعلبة بن عمرو بن اخل
 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 وابنـه ، وجابر بن عبـد اهللا، إسحاق بن عبد اهللا بن عمر بن احلكم:روى عنه
 وعبد الرمحن بن أيب سعيد ،ل بن سعدْهَس بن س وعبا،سعد بن املنذر بن أيب محيد

عن عبد امللـك عـن :  وقيل، وعبد امللك بن سعيد بن سويد األنصاري،اخلدري
َأيب مح َعنه عن أيب مح:  وقيل.كَّد بالشيد أو أيب أسْيُ  وعـروة بـن ،سـيدُ وأيب أ،دْيـُ
ى بن عبد اهللا  وموس، وحممد بن عمرو بن عطاء،ُّرقيُّم الزْيَلُ وعمرو بن س،بريُّالز

 .دة موىل بني ساعُّ ويزيد بن زيد األنصاري،ُّميَْطبن يزيد اخل
 . تويف يف آخر خالفة معاوية أو أول خالفة يزيد:ُّقال الواقدي

َأبو مح) س( •  شـيخ ، أمحـد بـن حممـد بـن املغـرية:، اسـمهُّيصْمـِ احلُّهيْوَد العـْيُ
                                                        

 ).٣٣/٢٦٤: (»هتذيب الكامل«)١(
 .  زيادة من املصدر)٢(
 ).٣٣/٢٦٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٥٨ 
 . تقدم.ُّالنسائي

َأبو مح) س( •  هو باسـمه أشـهر ، عبد اهللا بن حممد بن متيم:مه، اس ُّيـيصِِّصد املْيُ
 . تقدم.هو للنسائي

َأبو مح) ق( .١٩٧٦  .دَعْقُهو عبد الرمحن بن سعد امل: ، يقالسافعُموىل م )١(ْديُ
 . وعنه الزهري.روى عن أيب هريرة

 .»مرَّى التَقَْتنُ كام يَّونُقَنتُلت « :روى له ابن ماجه حديث
َ روى عـن سـليامن بـن رص، عبد األكـرم، والدويفُ الكـ)٢(يفـةِنَأبـو ح) ق( .١٩٧٧  ،دُ

ً روى له ابن ماجه حديثا تقدم ،يفةِنَ ابنه عبد األكرم بن أيب ح:روى عنه
 .يف ترمجة ابنه عبد األكرم

 ، الـنعامن بـن ثابـت: اسـمه، صاحب املـذهب،، الفقيهويفُنيفـة الكـَأبـو ح) ت( •
 . إال أنه تقدم يف األسامء.مشهور باسمه وكنيته

 . تقدم. هو باسمه أشهر، زيد بن احلواري:، اسمهُّيِّمَري العاَوَأبو احل •
 . تقدم. تابعي، ربيعة بن شيبان:، اسمهعديَّراء السْوَأبو احل •

 .ُّحرمل العامريأبو : ، ويقال)٣(ملْوَأبو ح) د( .١٩٧٨
 وحممد بن عبد الرمحن بـن ،ادة بن الصامتَبُ عبادة بن الوليد بن ع:روى عن

                                                        
 ).٣٣/٢٦٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٢٦٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٣/٢٦٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٥٩ 
 .لقريشأيب بكر ا

 .إرسائيل بن يونس: ]أ-١٥٨[روى عنه
 .ًروى له أبو داود حديثا تقدم يف ترمجة عبد الرمحن بن أيب بكر

 . تقدم. عبد الرمحن بن معاوية:، اسمهُّقيَرُّأبو احلويرث الز) ق د( •
 .)١(رثْيَوُأبو احل) فق( .١٩٧٩

 عـن أيب ،ديَقـَ قاله أبو عـامر الع﴾حطب جهنم﴿عن عائشة أهنا كانت تقرأ 
 .إسحاق عنه

 .ابن ماجه يف التفسريرواه 
 .ن ولد عثامن بن أيب العاصمحفص  )٢(رثْيَوُأبو احل)أ( .١٩٨٠

 .دم عن أبيهاْرَب عن ميمونة بنت كْعَعن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعىل بن ك
 .وعنه عبد الصمد

 . تقدم يف األسامء. تابعي،ىاد بن حَّدَ ش:، اسمهنِّ املؤذّيَأبو ح) ق ت د بخ( •
 . تقدم. عن الشعبي وغريه، حييى بن سعيد بن حيان: اسمه،ُّيميَّتان الَّيَأبو ح) ع( •

 .التوحيدي )٣(انَّيَأبو ح .١٩٨١
 نزيل نواحي فارس، يوجد يف كالمه أشياء ،اسمه عيل بن حممد بن العباس

                                                        
 ).٣٣/٢٦٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٢/٤٤٥: (»التعجيل«و) ٣/٢٠٢٧: (»التذكرة«و) ٥٠٣ص: (»اإلكامل«) ٢(
 ).٩/٥٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٥١٨: (»ميزان االعتدال«) ٣(



 ١٦٠ 
 .فيها خمالفة

ـــــو ـــــد اهللا الـــــذهبيقـــــال شـــــيخنا أب ـــــة وانحـــــ:  عب ـــــه زندق  إىل حـــــدود بقـــــيالل في
السجزي أنه نقـل عنـه أنـه اعـرتف بوضـع رسـالة  عن أيب نرص ىكََ وح،األربعامئة

موضوعة عىل لسان أيب بكر وعمر ريض اهللا عـنهام محلهـا أبـو عبيـدة إىل عـيل 
 .)١(بن أيب طالب فردها عىل الروافض

 .ُّويفُ الكُّداينْمَ اهلُّ اخلاريفُّس الوادعيْيَبن ق )٢(ةَّيَأبو ح) ٤-٤( .١٩٨٢
 . وعن عبد خري عنه، عيل بن أيب طالب:روى عن
 . أبو إسحاق السبيعي:روى عنه

 ال ً، عن املنهال بن عمرو عنه إن كان حمفوظاروىُوي: قال أبو أمحد احلاكم
 .يعرف اسمه

 .ىَّمَسُ ال ي:وقال أبو زرعة
عـامر بـن :  ويقـال،عمـرو بـن نـرص: قـالُيَخمتلف يف اسمه ف: وقال ابن ماكوال

 .احلارث
 .شيخ: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه

                                                        
ًردا عــىل الــروافض:  كــذا، وصــواب العبــارة أن تكــون)١( أي أن أبــا حيــان وضــع هــذه الرســالة . َ

 .ًردا عليهم، كام يف املصادر
 ).٣٣/٢٦٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ١٦١ 
 . وليس له عند أيب داود غريه،روى له األربعة عن عيل حديث الوضوء

 . حــي تــابعي: اســمه.ةَّ، والــد أيب جنــاب حييــى بــن أيب حيــة الكلبــيَّيــَأبــو ح) ق( •
 .تقدم

 . تقدم يف األسامء. رشيح بن يزيد:، اسمهُّيصْمِ احلُّميْرضَوة احلْيَأبو ح) س د( •



 ١٦٢ 

 
، والــد إســامعيل بــن أيب ُّويفُ الكــُّيسْمحــَ األُّيلََجالــب )١(أبــو خالــد) ق ت د بــخ( .١٩٨٣

 .كثري: هرمز، ويقال:  ويقال،داسمه سع:  يقال،خالد
 . وأيب هريرة،رةُمَ جابر بن س:روى عن
 . إسامعيل بن أيب خالد:روى عنه

 .»تالثقا«ذكره ابن حبان يف 
 :له عندهم حديثان

 ُم خــادمَّدَ إذا قــ«: ســلم قــالعــن أيب هريــرة عــن النبــي صــىل اهللا عليــه و: األول
 . حسن صحيح: وقال الرتمذي،»ناولهُقعده معه أو ليُه فليَأحدكم إليه طعام

ً ال يزال هذا الـدين قـائام حتـى يكـون علـيهم اثنـا « :رةُمَعن جابر بن س: الثاين
 .»ًعرش أمريا 

د الـرمحن اسمه يزيـد بـن عبـ: ، يقالُّ الكويفُّديََس األُّاالينَّالد )٢(أبو خالد) ٤( .١٩٨٤
يزيـد :  ويقـال،يزيـد بـن عبـد الـرمحن بـن عاصـم:  ويقال،مةبن أيب سال

                                                        
 .»خالد األمحرأبو «:وذكر املزي قبله) ٣٣/٢٧٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٢٧٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ١٦٣ 
ــِبــن عبــد الــرمحن بــن ه يزيــد بــن عبــد الــرمحن بــن واســط، :  ويقــال،دْن

 .يزيد بن عبد الرمحن بن سابط: قالوي
ــــَّ إبــــراهيم بــــن عبــــد الــــرمحن الس:روى عــــن  ، وإبــــراهيم بــــن ميمــــون،ُّكيَسكْ
 ، وزيــد بــن احلــارث صــاحب أيب هريــرة، أنيــسة وزيــد بــن أيب،بــةيواحلكـم بــن عت

 وأيب سفيان طلحة بـن نـافع، وأيب قـيس عبـد ،وسعيد بن أيب بردة بن أيب موسى
 وعمر بن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب ، وعبد امللك بن ميرسة،روانثالرمحن بن 

 ، وقــــيس بــــن مــــسلم، وقتــــادة،ن بــــن أيب جحيفــــةْوَ وعــــ،ةَّرُ وعمــــرو بــــن مــــ،طلحــــة
 وحييـى بـن إسـحاق بـن عبـد اهللا ،]ب-١٥٨[بـيح العنـزيُ ون،بن عمـروهال ِْنوامل

دة، وأيب العـالء ْعـَ وأيب خالـد مـوىل آل ج، وأيب إسحاق الـسبيعي،بن أيب طلحة
 . وأيب هند صاحب نافع،دياألو

 وأبــو بــدر ، وســفيان الثــوري، وزهــري بـن معاويــة، حفــص بــن غيــاث:روى عنـه
 وعبـد الـرمحن بــن ،شـعبة بــن احلجـاج و، ورشيــك بـن عبـد اهللا،شـجاع بـن الوليـد
 . وقيس بن الربيع، وعبد السالم بن حرب،حممد املحاريب

 .ليس به بأس: ن ابن معني والنسائيقال عثامن بن سعيد الدارمي ع
 .صدوق: وقال أبو حاتم

 .تابع يف بعض حديثهُال ي: وقال احلاكم أبو أمحد
 يكتـب لينـهإال أنـه مـع  ،نيِ ويف حديثـه لـ،لـه أحاديـث صـاحلة: وقال ابن عـدي

 .حديثه
 . تقدم. وهو باسمه أشهرو،، اسمه عمرُّأبو خالد الواسطي) ق( •



 ١٦٤ 
 .هرم:  ويقال، هرمز:، اسمهُّويفُ الكُّبيِالوال )١(أبو خالد) ق ت د( •

 والنعامن ، وعمر بن اخلطاب، وعبد اهللا بن عباس،رةُمَ جابر بن س:روى عن
ــــن م ــــن عمــــرو ب ــــنعامن بــــن م،نِّرَقــــُب ــــُ وال ــــرة،ن مرســــلِّرَق  وميمونــــة أم ، وأيب هري

 .املؤمنني
 وســليامن ،طنــشي وزائــدة بــن ،يامنَلُ إســامعيل بــن محــاد بــن أيب ســ:روى عنـه
 .، ومنصور بن املعتمرطر بن خليفةف و،األعمش

 .صالح احلديث: قال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

: ني ابن أيب خالد قـال يع،سمعت أبان بن عثامن: قال أبو نعيم: قال البخاري
 .مات أبو خالد سنة مائة

 ،، ال يعــرف اســمهُّزومــيَْخ املُّيشَرُرية القــَبــُدة بــن هْعــَمــوىل آل ج )٢(أبــو خالــد) د( .١٩٨٥
 .لكوفينيحديثه يف ا

ا بكـر أول مـن يـدخل اجلنـة مـن أما إنك يـا أبـ« :ًروى عن أيب هريرة حديثا فيه
 .)٣( داود رواه أبو.روى عنه أبو خالد الداالين. »أمتي

                                                        
 ).٣٣/٢٧٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٢٧٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .»٢زءآخر اجل«:  كتب الناسخ يف حاشية الصفحة بإزاء هذا املوضع)٣(



 ١٦٥ 
 .)١(أبو خالد .١٩٨٦

 . روى له أبو داود.جْيَرُ وعنه ابن ج.عن عدي بن ثابت
 . تقدم. أبو خملد مهاجر بن خملد:، ويقالأبو خالد) ق س ت( •
 . تقدم.ان بن زيد تابعيب ح:، اسمهخداش الرشعبيأبو ) د بخ( •
أختــان نـه أســلم وعنـده أ« واســمه فـريوز ،يلميَّ، عـن الـدُّنــيْيَعُّراش الرِأبـو خـ) ق( •

 . تقدم حديثه يف ترمجة فريوز.احلديث، روى عنه أبو وهب اجليشاين »...
د بــن أيب َرْدَ حــ: اســمه،، لــه صــحبةُّاألســلمي: ، ويقــالُّميَلُّاش الــسَرِأبــو خــ) د بــخ( •

 . تقدم.دَرْدَح
 لــه ،يمَذُ، أحــد بنــي ســعد بــن احلــارث بــن هــُّعديَّالــس )٢(امــةَزِأبــو خ) ق ت قــد( .١٩٨٧

 .صحبة
ســألت رســول اهللا : امــة عــن أبيــه، قــالَزِلزهــري عــن ابــن أيب خ ا:روى حديثــه

 . احلديث..هاي نسرتقىَقُ أرأيت ر:صىل اهللا عليه وسلم فقلت يا رسول اهللا
 .عنه عن أيب خزامة عن أبيه:  فقيل عنه هكذا، وقيل،الزهريعىل وقد اختلف فيه 

ـــَالع )٣(مـــةْيَزُأبـــو خ) ق( .١٩٨٨ ـــُّذيْي ـــلُّيْرصَ الب ـــرص بـــن : ، قي ـــاســـمه ن :  وقيـــل،داسْرَم
 .داسْرَصالح بن م

                                                        
 ).٣٣/٢٧٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٢٧٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(
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 ١٦٦ 
 ، ومالـك بـن دينـار، وطـاووس، واحلسن البرصي، أنس بن سريين:روى عن

 .وحممد بن سريين
اب َّتـَ وأبـو ع،ُّيضْوَ وأبو عمـر حفـص بـن عمـر احلـ،ان بن هاللَّبَ ح:روى عنه
 ، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وعبد الرمحن بن مهدي،اد الداللَّسهل بن مح
 ويعقـــوب بـــن ثابـــت ، ووكيــع، ومـــسلم بـــن إبـــراهيم،يم الفـــضل بـــن دكــنيوأبــو نعـــ
 . وأبو سعيد موىل بني هاشم،األنصاري

 .]أ-١٥٩[ ال بأس به:قال أبو حاتم
 . تقدم.، اسمه عمرو بن خزيمة، يروي عن التابعنيُّينَُزمة املْيَزُأبو خ) ق د( •
 .ن عمر، يروي عـن التـابعني حاجب ب:، اسمهُّيَْرص البُّقفيَّنة الثْيَشُأبو خ) ت د م( •

 .تقدم
 . تقدم. تابعي، زياد بن عبد الرمحن:، اسمهُّْيسيَيب القِصَأبو اخل) د( •

 .، اسمه محادُّمشقيِّالد )١(ابَّطَأبو اخل) ق( .١٩٨٩
 .، عن أنس يف فضل صالة اجلامعةيق أيب عبد اهللا األهلاينَزُ ر:روى عن
ق غـري واحـد بينـه َّرَ وفـ،رَّام وهـشام بـن عـ،ُّنيَُش اخلَيلُ مسلمة بن ع:هروى عن

املعجــم « وســامه الطــرباين يف .اطَّيــَوبــني أيب اخلطــاب معــروف بــن عبــد اهللا اخل
 ثنـا أبـو اخلطـاب :، عـن هـشام بـن عـامراينذَمـَ عن حممـد بـن نـرص اهل:»األوسط

                                                        
أبــــو اخلطـــــاب زيــــاد بـــــن حييـــــى : وقــــد ذكـــــر املــــزي قبلـــــه) ٣٣/٢٨١: (»هتــــذيب الكـــــامل«) ١(

 ..احلساين



 ١٦٧ 
َّمح  . فذكره،اد الدمشقيَ

 .وذكره ابن عدي يف ترمجة معروف اخلياط
 . واهللا أعلم، غريهووهم يف ذلك فإنه: قال شيخنا

 .ُّيِْرصامل )١(ابَّطَأبو اخل) س( .١٩٩٠
روى عــن أيب ســعيد اخلــدري أن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم عــام تبــوك 

 ِّأال أخـربكم بخـري النـاس ورش«:  فقالٍيف ظهره إىل نخلةِضُخطب الناس وهو م
  يف سـبيل اهللا عـىل ظهـر فرسـه أو عـىل )٢(حيمـلً إن من خري الناس رجـال ،الناس

 النــاس رجــل ِّ ومــن رش،ظهــر بعــريه أو عــىل قدميــه حتــى يأتيــه املــوت عــىل ذلــك
 ، عـن قتيبـة، رواه النـسائي.» كتـاب اهللا ال يرعـوي إىل يشء منـهفاجر جـريء يقـرأ

 عنـه ،ِّينَزَ عن أيب اخلري مرثـد بـن عبـد اهللا اليـ، عن يزيد بن أيب حبيب،عن الليث
 .ال أعرف أبا اخلطاب: فذكره وقال

 .ريَمُعمرو بن ع: اسمه عمر وقيل: ، قيلُّريَجَ اهل)٣(و اخلطابأب) ق( .١٩٩١
 .، وحمدوج الذهيل زيد بن وهب اهلجري:روى عن
ً وعـيل بـن عـابس، روى لـه ابـن ماجـه حـديثا ، عبد امللك بن محيد:روى عنه

 .تقدم يف ترمجة حمدوج

                                                        
 ).٣٣/٢٨٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .عمل: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة )٢(
 ).٣٣/٢٨٣: (»هتذيب الكامل«)٣(



 ١٦٨ 
 . تقدم.، يروي عن التابعنيُّيَْرصأبو اخلطاب محيد بن يزيد الب) د( •

 .)١(أبو اخلطاب) ت( .١٩٩٢
 .مْيَلُ روى عنه ليث بن أيب س.عن أيب زرعة
 .ال أعرفه: قال أبو زرعة
 .جمهول: وقال أبو حاتم
ــــــانُّمــــــذيِّروى لــــــه الرت   )٢(هــــــنات عــــــاملختل« : حــــــديث أيب إدريــــــس عــــــن ثوب

بـد الــرب أنـه يـروي عــن أيب  وأبــو عمـر بـن ع،دهْنـَذكـر أبـو عبــد اهللا بـن م »املنافقـات
 .حسب والذي عند الرتمذي عن أيب زرعة ر،ريجعمرو بن  زرعة بن

 فإنــه شــامي ُّيباينَّ الــسى بــن أيب عمـروواألشــبه أنــه أبـو زرعــة حييــ: قـال شــيخنا
عـرف لـه ُ وال ي، فإنه عراقيجريروأبو إدريس شامي، وأما أبو زرعة بن عمرو بن 

 . واهللا أعلم.رواية عن أيب إدريس اخلوالين وال عن أحد من الشاميني
أبـو اخلطـاب روى عـن أيب : )٣( وقـد قـال ابـن أيب حـاتم،ا قـال شـيخناكـذ: قلـت

 سمعت أيب يقول وسألته عنه ،مْيَلُوعنه ليث بن أيب سجرير،  عمرو بن بنزرعة 
 . جمهول: فقال

                                                        
 ).٣٣/٢٨٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 . خطأ» من «: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة )٢(
هتـــذيب «والنقــل عنـــه مـــن زيــادات احلـــافظ ابـــن كثــري عـــىل) ٩/٣٦٥: (»جلــرح والتعـــديلا«) ٣(

 .»الكامل



 ١٦٩ 
وســئل أبــو زرعــة عــن أيب اخلطــاب الــذي يــروي عــن أيب زرعــة عــن ثوبــان أن 

 .ال أعرفه: ل فقا؟» لعن الرايش« :رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 ثنا حييى بن زكريا : ثنا أبو بكر بن أيب شيبة:َّغنامثنا عبيد بن : وقال الطرباين
 عـن ، عـن أيب إدريـس، عـن أيب اخلطـاب، عن أيب زرعة، عن ليث،بن أيب زائدة
 ،ائشَّيش والـرَتـْرُايش واملَّلعن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم الـر«: ثوبان، قال

 .» الذي بينهام:يعني
ويف رواية الرتمـذي عـن ليـث عـن  )١(]يف هذه الرواية[هكذا وقع : قال شيخنا
 . فاهللا أعلم،عن أيب زرعة] ب-١٥٩[أيب اخلطاب 

 . تقدم. تابعي،، اسمه خالد بن دينارُّديْعَّة السَدْلَأبو خ) س ت د خ( •
ــل املوصــل، ،، خــادم أنــس بــن مالــكُّيْرصَ األعمــي البــ)٢(فَلــَأبــو خ) ق( .١٩٩٣  نزي

 . حازم بن عطاءاسمه: قيل
 إن أمتـي ال «:  سمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يقـول:روى عن أنس

واد األعظــــم احلــــق َّ فــــإذا رأيــــتم االخــــتالف فعلــــيكم بالــــس،جتتمــــع عــــىل ضــــاللة
 .»وأهله

ْ املعروف بالربُّيِّقَّ سابق الر:روى عنه  ويامن ،ُّميَّالَّ ومعان بن رفاعة الس،ِّبريَ
 .اء شيخ لبقيةكََّ اهللا الب وأبو عبد،بن رفاعة

 .، ليس بالقويمنكر احلديث: قال أبو حاتم
                                                        

 . زيادة من املصدر)١(
 ).٣٣/٢٨٦: (»هتذيب الكامل«)٢(



 ١٧٠ 
 وكـــان ،ر لنــا أنــه رأى عــثامن بــن عفــانِكــُذ: »تــاريخ املوصــل«وقــال صــاحب 
َبرصيا أوطن امل  .ا ومات هب،صلْوً
 .، واهللا أعلم كذا كناه عوف بن أيب مجيلة،رهو مروان األصف: وقال غريه

، )١(من رواية الوليـد بـن مـسلم عـن معـانفقط، روى له ابن ماجه هذا احلديث 
عـن معـان  )٢(املغـريةورواه أبو بكر بن أيب عاصم عن حممـد بـن مـصفى عـن أيب 

 .بن رفاعة واللفظ له
 هـــو باســـمه ، موســـى بـــن خلـــف:،  اســـمهُّيْرصَ البـــُّيِّمـــَف العَلـــَأبـــو خ) س د خــت( •

 . تقدم.أشهر
 .ثه يف أهل اليمن، حديُّيَْرص البُّائيَّالط )٣(أبو خليفة) عس( .١٩٩٤
 . احلديث موقوف »..إن اهللا رفيق حيب الرفق« : عيل بن أيب طالب:عن

 ،سانْيـَ قالـه هـشام بـن يوسـف عـن إبـراهيم بـن عمـر بـن ك.هِّبـَنُوعنه وهـب بـن م
 .أبيه عن ،هِّب بن منبْهَعن عبد اهللا بن و

 ،سانْيـَ عـن إبـراهيم بـن عمـر بـن ك:ُّنعاينَّسم الـصْقِوقال حممد بن عمرو بن م
،  عــن عــيل عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم، عــن أيب خليفــة،عــن وهــب بــن منبــه

قـرأ عـىل عـيل :  أبـو خليفـة هـذا؟ قـالْنَم:  قلت أليب:قال إبراهيم بن عمر: قالو
 .بن أيب طالب

                                                        
 .خطأ. معاذ: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة)١(
 .وما أثبتناه من املصدر. أيب العشرية:  يف األصل)٢(
 ).٣٣/٢٨٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٧١ 
 . تقدم. عبد اهللا بن اخلليل، تابعي:، اسمهُّويفُ الكُّميْرضَليل احلَأبو اخل •
ــض) ع( • ــل ال ه وكنيتــه،  مــشهور باســم، صــالح بــن أيب مــريم:، اســمهُّبعيُّأبــو اخللي

 .يروي عن التابعني تقدم
إن :  وعنه عطاء، قيل، عن أيب قتادة،أبو اخلليل: »الثقات«وقال ابن حبان يف 

 . واهللا أعلم.اسمه جماهد
  »..ً ثالثـــة اشــــرتكوا يف ظهـــر فـــأتوا عليــــاَّأن« :أبـــو اخلليـــل أو ابــــن اخلليـــل ) س د( •

 .احلديث
 . هو عبد اهللا بن اخلليل احلرضمي،الشعبيوعنه 
 .)١(أبو اخلنساء .١٩٩٥

 .حلارث عن عبد العزيز بن صالح عنه روى عمرو بن ا.سمع أبا هريرة
 . وال أعرف اسمه،ال أعرفه إال يف هذا احلديث:  أبو زرعةقال
 .)٢(دَّأبو خال)ق( .١٩٩٦

الــدنيا ًهـدا يف ُعطـي زُ إذا رأيـتم الرجـل قــد أ«:عـن النبـي صـىل اهللا عليــه وسـلم
ــَ عــن احل،رَّامَ قالــه هــشام بــن عــ. وعنــه أبــو فــروة، احلــديث»..  عــن ،م بــن هــشامكَ

 . عن أيب فروة،ّيشَرُحييى بن سعيد الق

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٢١: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٣٦٧: (»جلـــــــرح والتعـــــــديلا«) ١(

)٩/٦٢.( 
 ).٣٣/٢٨٩: (»هتذيب الكامل« )٢(



 ١٧٢ 
 عـن أيب فـروة ، عن حييى بن سعيد األموي،ُّقيروَّوقال أمحد بن إبراهيم الد

 .، عن أيب خالد عن أيب مريم،اجلزري
 .وهذا أوىل: قال البخاري
 .اجهروى له ابن م

 .وقد تقدم حديثه يف ترمجة احلكم بن هشام
 . مــشهور باســمه وكنيتــه،، شــيخ البخــاريهــري بــن حــربُثمــة زْيَأبــو خ)ق س د م خ( •

 .تقدم
ـــُثمـــة زْيَأبـــو خ) ع( •  .، مـــشهور باســـمه وكنيتـــه، يـــروي عـــن التـــابعنيعاويـــةُري بـــن مَه

 .]أ-١٦٠[تقدم
ــْرَ مْريَأبــو اخلــ) ع( •  تقــدم يف . تــابعي،هور باســمه وكنيتــه، مــشُّينَزَثــد بــن عبــد اهللا الي

 .األسامء



 ١٧٣ 

 
 .أبو دراس: ، ويقال)١(أبو دارس)أ( .١٩٩٧

 عبــد الــصمد بــن عبــد : وعنــه.ردة بــن أيب موســىُ وأيب بــ، أيب بكــر:روى عــن
 . قاله أبو حاتم. ليس باملعروف،الوارث
ن عامر شهد عمرو ب:  وقيل،ْريَمُ، اسمه عُّ ثم املازينُّصاريَْن األ)٢(أبو داود)أ( .١٩٩٨

 . روى عنه حفص بن عوف،ًبدرا
 . تقدم يف األسامء. هو تابعي مرتوك،، اسمه نفيعىَمَْعأبو داود األ) ق ت( •
 . تقدم. شيخ للنسائي،يفَامن بن سْيَلُ، اسمه ساينَّرَأبو داود احل) س( •
 . تقدم.وأمثالهالثوري  عن . عمر بن سعد:، اسمهُّريَفَأبو داود احل) ٤م( •
 . تقدم. عن شعبة وغريه،امن بن داودْيَلُ س:، اسمهُّاليسَيَّو داود الطأب) ٤ م خت( •

 :ومن األوهام

                                                        
 ).٢/٤٥٠: (» تعجيل املنفعة «، )٣/٢٠٣٧: (» التذكرة «، )٥٠٧ص: (» اإلكامل «)١(
 ).٢/٤٥٢: (» تعجيل املنفعة «، )٣/٢٠٣٧: (» التذكرة «، )٥٠٧ص: (» اإلكامل «)٢(
 



 ١٧٤ 
 .)١(أبو داود •

ريـــر يف الـــدنيا مل يلبـــسه يف َس احلِبَ لـــْنَمـــ« :عـــن أيب ســـعيد اخلـــدري حـــديث
 . وعنه قتادة.»اآلخرة 

ّ داود الرس: والصواب،هذا خطأ: رواه النسائي وقال  .اجَّ
 .ُّينََدامل )٢(أبو داود .١٩٩٩

 .وعنه عبد الرمحن بن القاسم. سمع ابن عمر
 .جمهول: قال أبو حاتم

 .)٣(أبو داود .٢٠٠٠
 . وعنه عكرمة بن عامر.عن رجل من الصحابة

 .جمهول: قال أبو حاتم
 .ُّالواسطي )٤(أبو داود .٢٠٠١

 .شيخ لشعبة جمهول: قال أبو حاتم
                                                        

 ).٣٣/٢٩٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .)٩/٦٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٢١: (»ميزان االعتدال«و) ٩/٣٦٨: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٢١: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٣٦٨: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٣(

)٩/٦٤.( 
: »ان امليـــــــزانلـــــــس«و) ٤/٥٢١: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٣٦٨: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٤(

)٩/٦٤.( 



 ١٧٥ 
مل موىل ،)١(أبو داود .٢٠٠٢ ِأيب مكْ ُ. 

ًنساء عىل الرجال بتسع وتـسعني جـزءا مـن لت الِّضُف« :ًعن أيب هريرة مرفوعا
ــشهوة،   املبــارك عــن أســامة بــن زيــد ، رواه ابــن»ولكــن اهللا ألقــى علــيهن احليــاءال
 .الليثي

 .منكر احلديث: قال البخاري
 .تقدم يف األسامء.مرْيَوُ ع: اسمه.، أحد الصحابةُّداء األنصاريْرَّأبو الد) س( •
َ قرفة بن هب:، اسمهُّيَْرص البُّويَدَاء العْمهَّأبو الد) ٤م( •  . تقدم. تابعي،سْيُ

 : وهلم شيخ آخر يقال له
 .غرَْص األُّيَْرصالب )٢(اءْمهَّأبو الد .٢٠٠٣

 ،ُّْيليَفـــُّ وعنــه أبــو جعفــر الن.، وغــريه حممــد بــن عمــرو بــن علقمــة:يــروي عــن
 .وغريه

 . وغريهئذ عن عبد الرمحن بن عا،يدَبُ عثامن بن ع:اسمه،ُّصبيَْحس اليْوَأبو د) ت( •
 .تقدم

 .شجَاأل )٣(نياُّأبو الد •
 وروى عنـه ، ادعى بعد الثالثامئة أنه سمع عـيل بـن أيب طالـب،ابنيَّأحد الكذ
 .ًأحاديث كذبا

                                                        
 ).٩/٦٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٢١: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٣٣/٢٩٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٩/٦٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٢٢: (»ميزان االعتدال«) ٣(



 ١٧٦ 
 .تقدم فيمن اسمه عثامن بن خطاب

 .خادم أنس )١(مهاءَّأبو الد .٢٠٠٤
 . وعنه خلف بن عقبة.روى عنه

 .جمهول: قال الدارقطني

                                                        
 ).٩/٦٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٢٣: (»ميزان االعتدال«) ١(



 ١٧٧ 

 
 . تقدم يف األسامء.تابعيكعب  خليفة بن :، اسمهُّيميِمَّيان التُْبأبو ذ) س م خ( •

 .، صاحب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمُّاريَِفالغ )١(أبو ذر) ٤( .٢٠٠٥
ًلــف يف اســـمه واســم أبيـــه اختالفـــا كثــريا فقيـــلُاخت  ،نـــادةُدب بـــن جْنــُاســـمه ج: ً
ــَرُب: وقيــل ــل،نــادةُر بــن جْي ــُيــر بــن جَرُب:  وقي ــل،دبْن ــل،رشقةِبريــر بــن عــ:  وقي :  وقي
 واملـشهور جنـدب بـن جنـادة بـن ،نكََّجنـدب بـن الـس: ندب بن عبـد اهللا، وقيـلُج

جنـدب بـن جنـادة بـن قـيس :  وقيـل،ام بـن غفـارَرَبيد بن الوقيعة بن حـُسفيان بن ع
رة بن بكر بن عبد ْمَليل بن ضُ بن مغفار بن حرام بن ْريَعُليل بن صُبن عمرو بن م

ة َلــْمَه رُّمـُ وأ،رضُركـة بـن إليــاس بـن مـْدُبـن م] ب-١٦٠[منـاة بـن كنانـة بـن خزيمــة 
 .هُِّمسة ألَبَ وكان أخا عمرو بن ع،قيعة من بني غفار بن مليلَبنت الو
 أســلم ،ًكــان خامـسا يف اإلســالم:  ويقـال،أنــا رابـع اإلســالم:  عنـه أنــه قـالويُر
 ،وسلم ثم قدم املدينة عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه ،مهْوَ ثم رجع إىل بالد ق،بمكة

 . مالك بن دينار عن األحنف بن قيس اللحية فيام قالهّ كث،ًدم جسيامآوكان 
 .ومات قبله بدهر)س(ية  وعن معاو، النبي صىل اهللا عليه وسلم:روى عن

                                                        
 ).٣٣/٢٩٤: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ١٧٨ 
- وأهبان بن امرأتـه ، وأنس، وأسامة بن سلامن، األحنف بن قيس:روى عنه

 ،رُشة بن احلَرَ وخ،ن بن خالتهباْهَ وخالد بن و،ريَفُري بن نَبُ وج-ابن أخته: ويقال
 ت د م خ(بْهــَ وزيــد بــن و،يــانْبَ وزيــد بــن ظ، وزر بــن حبــيش،راشِحــوربعــي بــن 

 ، وسـويد بـن غفلـة، وسـلمة بـن األكـوع، وسعيد بـن املـسيب،ْعيَثُ وزيد بن ي،)س
ة الغفاري َفِْه وط،عم األحنف) س بخ( وصعصعة بن معاوية ،وشهر بن حوشب

 وعبــــد اهللا بــــن شــــقيق ،يان بــــن عبــــد اهللا الثقفــــي، وعاصــــم بــــن ســــف-وهــــو وهــــم-
 وعبد اهللا ، وعبد اهللا بن عباس، وابن أخيه عبد اهللا بن الصامت الغفاري،ييلَقُالع
 وعبــد الــرمحن بــن ،ُّة اخلــوالينْريَجــُ وعبــد الــرمحن بــن ح،ُّديعــة األنــصاريَبــن و
 ، لـيىل وعبد الـرمحن بـن أيب، األشعريغنم وعبد الرمحن بن ،ُّامسة املهريُش

 ، وعمــرو بــن بجــدان، وعطــاء بــن يــسار،ْريَمــُ وعبيــد بــن ع،اسَحْسَوعبيــد بــن احلــ
 ومالك بن ،)ق س م خ(ادَّ وقيس بن عب،يف بن احلارثْضُ وغ،وعمرو بن ميمون

 ومعاويـة بـن ،ثـدْرَوالـد مالـك بـن م)ق س ت بـخ( ّماريِّ ومرثد الذ،ُّداينَْمبيد اهلُز
 وموســى بــن طلحــة بــن ،)ق ت د(ُّيلْجــِق العِّرَوُ ومــ، واملعــرور بــن ســويد،ديجُحــ

م بـــن ْيَعـــُ، ون-مل يـــسمع منـــه: وقيـــل- وميمـــون بـــن أيب شـــبيب ،)س ت(عبيـــد اهللا
 وأبـو األحـوص ، ويزيد بن رشيك والد إبـراهيم التيمـي،عمرم وحييى بن ،قعنب

 وأبـــو األســـود ،ُّبـــيَحَّ وأبـــو أســـامء الر،ُّ وأبـــو إدريـــس اخلـــوالين،ثْيـــَمـــوىل بنـــي ل
- وأبو حرب بن أيب األسود ،ُّشاينْيَ وأبو متيم اجل،ُّة الغفاريْرصُ وأبو ب،ُّييلِّالد

 وأبــو ،ُّشاينْيـَ وأبــو سـامل اجل، وأبــو زرعـة بـن عمــرو بـن جريـر،-ًإن كـان حمفوظـا
ثاء ْعَّ وأبـو الـش، وأبو سالم األسـود،يس مرسلْقيليل الَّ وأبو الس،حية الغفاريَِرس

 وأبـــو عـــثامن ،ُُّيلبُ وأبـــو عبـــد الـــرمحن احلـــ،ُّيْرسَاجلـــ وأبـــو عبـــد اهللا ،ُّاملحـــاريب
ـــل، وأبـــو عـــيل األزدي،ُّالنهـــدي  وأبـــو ،ُّفـــاريِ وأبـــو مـــراوح الغ،أبـــو الفـــيض:  وقي

 وابـن ،ُّالينْوَ وأبـو مـسلم اخلـ،ُّميَذَ وأبـو مـسلم اجلـ، والـد عطـاءُّمروان األسلمي



 ١٧٩ 
 .كية واسمه يزيدَتَْواحل

:  سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم يقـول:ة عن عيلَْربَال بن سّزَّقال الن
ــَ مــا أظ«  ويف »غــرباء مــن ذي هلجــة أصــدق مــن أيب ذرت الَّقلــَاء وال أْرضَت اخلــَّل

 .وجابر وغريهم )١(والباب عن أيب هريرة وأيب الدرداء وعبد اهللا بن عمر
ًام ثــم ْلــِ عَلــئُأبــو ذر وعــاء م« : عـن عــيلنئ بــن هــاوقـال أبــو إســحاق عــن هــانئ

 .ومناقبه كثرية، »قبض عليه فلم خيرج منه يشء حتى ِىوكُأ
ُمل يـشهد بـدرا ولكـن ع:  قـال أبـو داود  وكـان يـوازي ابــن ،اءَّرُقـمـر أحلقـه مـع الً
 .قه أربعامئة دينارْزِ وكان ر،مْلِمسعود يف الع

مـات ســنة ثنتــني : همُبيــد وغــريُير والفــالس وأبـو عَّقـال خليفــة وأبــو عمـر الــرض
مات : ُّ وقال أبو احلسن املدائني،ثامنُبذة يف خالفة عَّ بالر:هم زاد بعض،وثالثني
 وقـدم ابـن ،]أ-١٦١[بذة وصىل عليـه عبـد اهللا بـن مـسعود سـنة ثنتـني وثالثـنيَّبالر

 . ثم مات بعد عارشة،مسعود املدينة فأقام عرشة أيام
 :وهلم
 .ُّديَْزبن مسلم األ )٢(أبو ذر .٢٠٠٦

ذكـره . )٣(لم بـن إبـراهيمقـه مـسَّ وث.سـبيحال الراَّ وعنه الر.عن أبيه عن احلسن
 .ابن أيب حاتم

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر. عبد اهللا بن عمر: صل يف األ)١(
 ).٩/٣٦٩: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
روى . روى عــن أبيـــه، وعـــن الرحـــال الراســـبي:  كــذا، والـــذي يف مطبوعـــة اجلـــرح والتعـــديل)٣(

 .عنه مسلم بن إبراهيم



 ١٨٠ 

 
: ، ويقــــــالُّيصْمــــــِ احلُّاميَّ الــــــشُّرييْمــــــِ احلُّاينْربُاحلــــــ )١(أبــــــو راشــــــد) ق ت د بــــــخ( .٢٠٠٧

 .اسمه النعامن بن بشري:  وقيل،ن خوطرض بْخ اسمه أ،الدمشقي
، ّالن الباهيلْجَدي بن عُمامة صُ وأيب أ،ِّ بن أيب أرطأة العامريْرسُ ب:روى عن

- ِّل األنـصاريْبِ وعبد الرمحن بـن شـ،بن عمرو )٢(اهللا وعبد ،امتَّوعبادة بن الص
 ،بـن احلـارثوغـضيف  ، وعمرو بن األسود، بن أيب طالبّ، وعيل-أحد النقباء

 .داد بن األسودِْق وامل،ب بن عبد كاللِرَ ومعدي ك،وكعب األحبار
 ،ُّاينْربُ احلـبـرس وعبـد اهللا بـن ،مـرو وصـفوان بـن ع،يـدَبُ رشيح بن ع:روى عنه

 ،ُّايبَّصــَقـامن بـن عـامر الوُ ول،رسةْيــَ وعبـد الـرمحن بـن م،ذئــوعبـد الـرمحن بـن عا
 وأبـو ،م األسـودَّالَ وأبو سـ،ُّبيديُّ وحممد بن الوليد الز،ُّوحممد بن زياد األهلاين

 .اهلوزيناليامن 
 وذكـــره أبــو زرعـــة ،لثالثــة وابــن ســـعد يف ا،يع يف الطبقــة الثانيـــةَمُذكــره ابــن ســـ

 . يف الطبقة التي تيل الصحابة وهي العلياُّمشقيِّالد
 . منه ثقة، مل يكن بدمشق يف زمانه أفضل،ُّ تابعي،شامي: يلْجِوقال الع

                                                        
 ).٣٣/٢٩٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .وما أثبتناه من املصدر. عبد الرمحن:  يف األصل)٢(



 ١٨١ 
 .»قاتِّالث«ان يف َّبِوذكره ابن ح
ً البحر عام قربص مع ثالثة عرش رجال ُركبت:  عنه قالُتحدث: ُّوقال الواقدي

بيـــد ُالة بــن عَضَرداء وفــَّبــادة وأبــو أيـــوب وأبــو ذر وأبــو الـــدُ ع:مـــنهممــن الــصحابة 
 .-وهو األمري- بن سعد ومعاوية ْريَمُوع

 .)١(أبو راشد) د( .٢٠٠٨
 وعنـه عـدي .طـبار اخل اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم بإقـصُ أمر رسول:رَّعن عام
 .بن ثابت

 .»ثقاته«ذكره ابن حبان يف 
 .ّصاحب املغازي )٢(أبو راشد .٢٠٠٩

ــصة عتبــة بــن ربيعــة : عــن ابــن عمــر، عــن نــافع،حممــد بــن إســحاقروى عــن   ق
 .وقراءة النبي صىل اهللا عليه وسلم سورة حم السجدة

 .ووعنه داود بن عمر
 وهذا غريب إنام رواه الناس عن ابن إسحاق ،ال أعرفه: وقال شيخنا الذهبي

 ً.عن يزيد عن حممد بن كعب مرسال
 . تقدم يف األسامء. تابعي،يعَفُ ن:، اسمهغائَّأبو رافع الص) ع( •

                                                        
 ).٣٣/٣٠٠: (»هتذيب الكامل «)١(
 ).٩/٦٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٢٣: (»ميزان االعتدال«) ٢(



 ١٨٢ 
 .، موىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمُّطيْبِالق )١(أبو رافع) ع( .٢٠١٠
 قبــل أسـلمرمـز، ه:  ويقـال،ثابـت:  ويقـال،أسـلم:  ويقـال،اسـمه إبـراهيم: يقـال

ًدا ومــا بعــدها، وروى أنــه كــان للعبــاس فوهبــه للنبــي ُحــُبــدر ومل يــشهدها وشــهد أ
 .ه بإسالم العباس أعتقهَّرشَصىل اهللا عليه وسلم فلام ب

 . وعن عبد اهللا بن مسعود، النبي صىل اهللا عليه وسلم:روى عن
 د( بن أيب رافـعّ ابنه احلسن بن عيلُ وابن، ابنه احلسن بن أيب رافع:روى عنه

 وسامل ،ه رافع بن أيب رافعُ وابن،ني بن أيب املغريةن وح،ني والد داودَصُ وح،)س
 ،مْزَعيد مـوىل أيب بكـر بـن حممـد بـن عمـرو بـن حـ سـ أيب وسـعيد بـن،بن عبد اهللا

َ ورش،)ت د م(ليامن بن يسارُوس بيـد اهللا بـن ُ ابنه صـالح بـن عُ وابن،بيل بن سعدْحُ
 ،ّ وعبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا مــوىل عــيل، وعبــد الــرمحن بــن احلــارث،أيب رافــع

ْر بن خمَوِْسوعبد الرمحن بن امل  ابنه عبيد ُابن و،د اهللا بن أيب رافعيه عبُ وابن،رمةَ
 ، واملطلب بن عبد اهللا بن حنطب، وحممد بن املنكدر،اهللا بن عيل بن أيب رافع

 ويزيــــــد بــــــن زيــــــاد مــــــوىل ابــــــن ،املغــــــرية بــــــن أيب رافــــــع: مــــــر ويقــــــالَتُْعوابنـــــه امل
ط، وأبــو أســامء مــوىل عبــد اهللا بــن ْيَسُ ويزيــد بــن عبــد اهللا بــن قـ،]ب-١٦١[شايـع

 ،ُّائفيَّ وأبــو ســعيد الطــ،ن احلــارث بــن هــشام وأبــو بكــر بــن عبــد الــرمحن بـ،جعفـر
 .مىْلُس )٢(وزوجته ،ريُيف املِرَفان بن طَطَ وأبو غ،يُربْقَوأبو سعيد امل
مات قبـل قتـل : مات باملدينة بعد قتل عثامن بيسري، وقال غريه: ُّقال الواقدي

                                                        
 ).٣٣/٣٠١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .وابنته:  يف األصل)٢(



 ١٨٣ 
 .عثامن

 . تقدم. إسامعيل بن رافع:، اسمهّ القاصُّينََدأبو رافع امل) ق ت بخ( •
 .غري منسوب، )١(أبو رافع) د( .٢٠١١

 جاءنـا أبـو رافـع مـن :ديج عـن أبيـه، قـالَيف حديث جماهد عن ابن رافع بن خ
هنى رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم عـن «: عند النبي صىل اهللا عليه وسلم فقال

 .  احلديث»..أمر كان يرفق بنا
 فـاهللا .بـن رافـع ْريَهـُلـذين أحـدمها ظليه اَّمَحيتمل أن يكون أحد ع: قال شيخنا

 .أعلم
 :ومن األوهام

 رافع عن جابر بن عبد اهللا : ويف نسخة، ابن رافع:، ويف نسخة)٢(أبو رافع) س( •
 روى لـه ، وعنـه هـشام بـن عـروة ،»أجـرًأرضـا فلـه فيهـا  )٣(]من أحيـى[«حديث 
 .النسائي

 .هكذا وقع عنده
 بـن عبـد د اهللايـ وهـو عب،والصواب من ذلك عن ابن رافـع: »التهذيب«قال يف 

ابـن رافـع بـن خـديج، وقـد تقـدم يف : همُ وقـال بعـض،ِّالرمحن بن رافـع األنـصاري

                                                        
 ).٣٣/٣٠٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٣٠٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 . زيادة من املصدر)٣(



 ١٨٤ 
 .األسامء
 .)١(أبو رافع .٢٠١٢

 .روى عنه حبان بن عيل
 .» امليزان « كذا قال يف .فه أبو حاتمَّضع
 .)٢(أبو رافع)أ( .٢٠١٣

 وعنه أيوب بن حسن بن .النبي صىل اهللا عليه وسلمخادم  ،ىَمْلَته سَّدَعن ج
 .عيل

 . وعنه احلكم بن عطية،عن معقل بن يسار. )٣(بابَّأبو الر)أ( .٢٠١٤
 تقـدم . شـيخ للبخـاري، سـليامن بـن داود:، اسـمهُّهـراينَّأبو الربيع الز) س د م بخ( •

 .يف األسامء
 . تقدم.يع وغريهك شيخ لو، أشعث بن سعيد:، اسمهنّامَّأبو الربيع الس) ت( •

 .الكوفيني، روى عن أيب هريرة، حديثه يف ُّينََدامل )٤(بيعَّأبو الر) ت بخ( .٢٠١٥

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٢٣: (»عتـــــــدالميـــــــزان اال«و) ٢/١٦٨: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/٦٨.( 
ونبـــــه ) ٢/٤٥٤: (»تعجيــــل املنفعــــة«و) ٤/٢٠٤٤: (»التــــذكرة«و) ٥٠٩ص: (»اإلكــــامل«) ٢(

 .احلافظ ابن حجر هناك عىل أنه وهم من احلسيني
 .جمهول: قال احلسيني). ٤/٢٠٤٤: (»التذكرة«و) ٥٠٩ص: (»اإلكامل«) ٣(
 ).٣٣/٣٠٤: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٨٥ 
 . ويزيد بن أيب زياد، وعلقمة بن مرثد، سامك بن حرب:روى عنه

 .صالح احلديث: قال أبو حاتم
 ، سـليامن بـن داود بـن محـاد بـن سـعد:، اسـمه املرصيّيْهرَأبو الربيع امل) س د( •
 . تقدم. هو شيخ أليب داود وغريه،دين بن سعدْشِبن أخي را

 .كويفال )١(بيعَّأبو الر .٢٠١٦
 .ميسُ وعنه أبو الع.عن عبد الرمحن بن أيب ليىل

 .هو شيخ كويف ال يعرف: قال أبو حاتم
ــَ، ذكــر أبــو عبــد اهللا بــن مُّاإليــادي )٢(بيعــةَأبــو ر) ق ت د( .٢٠١٧ ده أن اســمه عمــر بــن ْن

 .ربيعة
 . وعبد اهللا بن بريدة، احلسن البرصي:روى عن
 وعـيل بـن صـالح ، ورشيـك بـن عبـد اهللا، احلسن بن صالح بن حي:روى عنه
 .ولْغِ ومالك بن م،بن حي

 :له عندهم ثالثة أحاديث
بــع ْتُ يــا عـيل ال ت« :قــال رسـول اهللا: عـن عبـد اهللا بــن بريـدة عــن أبيـه قـال: األول

 رواه أبو داود والرتمـذي مـن .»، فإن لك األوىل وليست لك الثانيةظرة النظرةَّالن
 . إال من حديث رشيك ال نعرفه،غريب: حديث رشيك عنه، قال الرتمذي

                                                        
 ).٩/٣٧٠: (»اجلرح والتعديل «)١(
 ).٣٣/٣٠٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ١٨٦ 
إن «: ًعن ابن بريدة أيضا عن أبيـه عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال: الثاين

 » منهمٌّعيل«:  قالهم لنا؟ِّمَ س؟يا رسول اهللا من هم: اهللا أمرين بحب أربعة فقيل
 وأخـــربين أنـــه ،همّبُ أمـــرين بحـــ،قـــدادِ وامل،امنْلَ وســـ،وأبـــو ذر«ًيقـــول ذلـــك ثالثـــا 

اه الرتمذي وابـن ماجـه كالمهـا عـن إسـامعيل بـن موسـى الـسدي عـن  رو»همُّبُِحي
 . ال نعرفه إال من حديث رشيك،حسن غريب:  وقال الرتمذي،رشيك

 :قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: رواه عن احلسن عن أنس، قال: الثالث
 عـــن ُّمـــذيِّ رواه الرت]أ-١٦٢[»ر وبـــاللَّ عـــيل وعـــام:ة إىل ثالثـــةَّنـــَاشـــتاقت اجل«

ــع عــن أبيــه عــن احلــسن بــن صــالح عنــه  ال ،حــسن غريــب:  وقــال،ســفيان بــن وكي
 .نعرفه إال من حديث احلسن بن صالح

 . تقدم.، حممد بن سيف، يروي عن التابعنيُّاينَّدُ احلُّديَْزأبو رجاء األ) س مد( •
ْ حم:، اسمهُّريَزَأبو رجاء اجل) ق بخ( •  . تقدم يف األسامء.رز بن عبد اهللاُ
 . تقدم يف األسامء. عبد اهللا بن واقد:، اسمهُّويَرَ اهلُّراساينُأبو رجاء اخل •
 . تقدم. من كبار التابعني،حانْلِ عمران بن م:، اسمهُّارديَطُأبو رجاء الع) ع( •
مي، اسـمه سـلامن، روى عـن مـواله ْرَالبة اجلِ، موىل أيب قأبو رجاء) س د م خ( •

 . تقدم.وغريه
 .)١(أبو رجاء) د( .٢٠١٨

، روى »رَدَ إىل عمر بن عبد العزيز يسأله عن القٌكتب رجل« :تْلَّعن أيب الص

                                                        
 ).٣٣/٣٠٩: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ١٨٧ 
 املــذكور، روى لـه أبــو داود يف ُّويَرَإنــه أبـو رجــاء اهلـ:  قيـل،عنـه قبيــصة بـن عقبــة

 .من رواية ابن داسة وغريه » السنن«كتاب 
 . تقدم. حممد بن عبد الرمحن:، اسمهُّينََد املُّال األنصاريَجِّأبو الر) ق س م خ( •

خالـد : ، ويقال حممد بن خالد:، اسمهُّيَْرص البُّاألنصاري )١(الَّحَّو الرأب) ت( .٢٠١٩
 .بن حممد

ـــس:روى عـــن ـــشري بـــن يـــسار، أن  ، واحلـــسن البـــرصي، وبكـــر بـــن عبـــد اهللا، وب
 . وأيب رجاء العطاردي،والنرض بن أنس بن مالك

 بـن ان وسـعد، وحفص بـن غيـاث،صةْفَامرة بن أيب حُمي بن عَرَ ح:روى عنه
وأبـو نعـيم الفـضل بـن عبيـد،  وعمـر بـن ،م بـن قتيبـةْلَ وأبـو قتيبـة سـ،ُّميْخَّلحييى ال
 وحييى بن سعيد ،لْيَمُ بن شْرضَّ والن، ومكي بن إبراهيم،يدَبُ وحممد بن ع،دكني
 .ية الرضير وأبو معاو،ُّْيليَقُيان العَ ويزيد بن ب،القطان

 .، منكر احلديثليس بقوي: قال أبو حاتم
 . عنده عجائب:ُّوقال البخاري

 .تقدم حديثه الذي رواه الرتمذي يف ترمجة يزيد بن بيان
 وهو أخو سعيد ،يدَبُقبة بن عُ ع: اسمه،ُّويف، الكُُِّيائَّالط )٢(الَّحَّأبو الر) خت( .٢٠٢٠

 .بن عبيد الطائي

                                                        
 ).٣٣/٣١٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٣١٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ١٨٨ 
 .، وبشري بن يسار أنس:روى عن
ــــه ــــاث:روى عن ــــن ع، حفــــص بــــن غي ــــدَبُ وأخــــوه ســــعيد ب ــــن خالــــد ،ي  وعقبــــة ب

 . وحييى بن سعيد القطان، وعيسى بن يونس،ُّوينكَُّالس
 .؟ فلم ينكرهأنس )١(]من[ سمع :قلت ليحيى: ُّوريُّاس الدَّقال عب

وقـال عقبـة بـن عبيـد : وروى البخاري حديث سعيد بن عبيد عن بشري ثم قال
 . قدم علينا أنس فذكره:عن بشري بن يسار

 . تقدم يف األسامء.ادَّدَر: ، ويقالُّيثيَّاد اللَّدَّأبو الر) د بخ( •
 .ٌّحجازي، )٢(قْيَزُأبو ر) بخ( .٢٠٢١

موا عـىل ِّلَسُال تـ«: أنه سمع عيل بن عبد اهللا بن عباس يكره اإلشرتنج ويقول
 .» من امليرسب هبا وهيِعَمن ل

ًا واضعا إحدى رجليه عىل األخرىًا مرتبعسوأنه رآه جال ً. 
 . معن بن عيسى القزاز:روى عنه

 . تقدم يف األسامء. اسمه لقيط،، له صحبةُّْيليَقُالع )٣(زينَأبو ر) بخ( •
 .)٤(زينَأبو ر) س د( .٢٠٢٢

                                                        
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)١(
 ).٣٣/٣١٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .»..أبو رزين األسدي «: ذكر املزي قبله)٣(
 ).٣٣/٣١٣: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٨٩ 
 .احلديث »..يت لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بغلةِدْهُأ« :عن عيل

 .ثد بن عبد اهللا اليزينْرَ مريوعنه أبو اخل
 عـن : ويف بعـضها،سائيَّأيب داود والنـ »سـنن«هكذا وقـع يف عـدة أصـول مـن 

 .يرَرُزابن 
يف هذا احلـديث عـن عبـد : ، وقال بعضهمواهللا أعلم. وكأنه أشبه :يخناشقال 
 .يرَرُزاهللا بن 

 . تقدم يف األسامء. هو باسمه أشهر،، موىل ابن عباسبْيَرُدين كْشِأبو ر) ع( •
، )٢(أســـداســـمه متـــيم بـــن :  قيـــل.، لـــه صـــحبةُّويَدَالعـــ )١(أبـــو رفاعـــة) س م بـــخ( .٢٠٢٣

اسمه عبد اهللا بن احلارث : اطَّيَ وقال خليفة بن خ،ديمتيم بن أس: وقيل
 :ويف نسخة-]ب-١٦٢[دل ْنَي بن جِدَبن عبد احلارث بن أسد بن ع

ل بن عدي بن عبد جل بن ؤ بن عامر بن مالك بن متيم بن الد-جرول
 روى عن النبي صىل اهللا عليه ،د بن طابخة بن إلياس بن مرضُمناة بن أ
 .وسلم
 .يانَْرص العدويان الب:مَيْة بن أشَلِ وص، محيد بن هالل:روى عنه

قتـل  ، يف أهل البرصةُّعدُ ي،الء الصحابةَضُكان من ف: قال أبو عمر بن عبد الرب
 . سنة أربع وأربعنيبكابل

                                                        
 ).٣٣/٣١٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .وما أثبتناه من املصدر. راشد:  يف األصل)٢(



 ١٩٠ 
ًومسلم والنسائي حديثا واحدا »األدب«روى له البخاري يف  ً. 

 ثنـا محيـد بـن هــالل : ثنـا سـليامن بـن املغـرية:بـن فـروخشـيبان ثنـا : قـال مـسلم
 : إىل النبي صىل اهللا عليه وسـلم وهـو خيطـب فقلـتُ انتهيت:ل أبو رفاعةقا: قال

 فأقبــل النبــي صــىل اهللا عليــه ، مــا دينــهىدريــرجــل غريــب جــاء يــسأل عــن دينــه ال 
ُخلـت  ، ثـم أتـى بكـريس خـشبَّاخلطبـة حتـى انتهـى إيلوترك  َّ إيلوسلم ْ  ُهَقوائمـِ
منـي ِّلَفجعـل يع -عني عليهي–فقعد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم :  قال.ًحديدا
 »األدب«وأخرجــــه البخــــاري يف  »أتــــى خطبتــــه فــــأتم آخرهــــا ثــــم ،مــــه اهللاَّا علَّممــــ

 .والنسائي من حديث سليامن بن املغرية
 . يف ترمجة رفاعة،لْزَ، عن أيب سعيد يف العأبو رفاعة) س( •

 .يعرف: ، وقيلُّسطينيَلِ الفُّناينِ الكُّجيَدُْخامل )١(ْعيَفُأبو ر) ق س د( .٢٠٢٤
َ وعنه عبد اهللا بن حم.عن عبادة بن الصامت  .يزْريُ

 قال ابن ،بْسَجي حَدُْخعن امل: روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وقالوا
 . هو أبو رفيعُّجيَدُْخ امل:حبان

 .»الثقات«وذكره يف 
 .ُّويفُ الكُّعيَخَّالن )٢(ادَقُّأبو الر) عس( .٢٠٢٥

 ًا اختـــذوا قبـــورعــن اهللا قومـــل« : علقمـــة بـــن قــيس عـــن عـــيل حـــديث:روى عــن

                                                        
 ).٣٣/٣١٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٣١٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ١٩١ 
 .»أنبيائهم مساجد
 .م املؤذنُتْسُيف بن رَنُ ح:روى عنه

 .هذا احلديث »مسند عيل«روى له النسائي يف 
م ْيَالتيمـــي، مـــن تـــ: ، ويقـــال التميمـــي، ويقـــال)٢(يبلـــوال )١(ثـــةْمِأبـــو ر) س ت د( .٢٠٢٦

 .، له صحبةبابِّالر
:  وقيل،عامرة بن يثريب:  وقيل،بن رفاعةيثريب :  وقيليثريب،اسمه رفاعة بن : قيل

 .خاشْشَخ:  وقيل، بن حيانحبيب:  وقيل،حيان بن وهب:  وقيل،فْوَيثريب بن ع
 . صىل اهللا عليه وسلمروى عن النبي

 .ذِْقنُ وثابت بن أيب م، بن لقيط إياد:روى عنه
 . تقدم،، اسمه عامرلةْمَأبو ر •

 .)٣(أبو رملة .٢٠٢٧
 .شامي مرتوك:  قال الدارقطني.عن معاوية

 .)٤(أبو رملة)أ( .٢٠٢٨

                                                        
 ).٣٣/٣١٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. السكوين:  يف األصل)٢(
 ).٩/٧٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٢٥: (»الميزان االعتد«) ٣(
 ).٢/٤٥٧: (»التعجيل«و) ٤/٢٠٤٩: (»التذكرة«و) ٥١٠ص: (»اإلكامل«) ٤(



 ١٩٢ 
 . وعنه قيس بن مسلم.عن عبيد بن مسلم عن معاذ

 . تقدم. تابعي،، اسمه أحزابُّامعيَّم السْهُأبو ر) ق س د( •
 . تقدم.ْنيَُصثوم بن احلْلُ ك: اسمه،، له صحبةُّفاريِهم الغُأبو ر) بخ( •
 .، تقدممْاحة يزيد بن أهيَوَأبو ر)بخ( •
 .م، تقدمْيَعُبن ن، شبيب ُّاميَّح الشْوَأبو ر) س د( •
 . تقدم. عبد الرمحن بن قيس:، اسمهُّكيَتَأبو روح الع) د( •
 .، تقدم عطية بن احلارثُّداينْمَق اهلْوَأبو ر) ق س د( •

 .عونْمَ، له صحبة اسمه شأبو رحيانة األزدي) ق س د( .٢٠٢٩
 . تقدم.، تابعي عبد اهللا بن مطر،ُّيَْرص البُّديْعَّانة السْحيَأبو ر)ق ت د م( •

 .ه يف البرصينيُادَدِ ع،، له صحبة)١(يمةِبو رأ) د( .٢٠٣٠
 لنـا ٌصـىل بنـا إمـام« :روى حديثه املنهـال بـن خليفـة عـن األزرق بـن قـيس قـال

 هذه الصالة مع النبي صىل اهللا عليه وسلم وكان أبو ُصليت: يمة فقالِنى أبا ركَُي
 .احلديث »...دمَقُبكر وعمر يقومان يف الصف امل

 سمعت عبد اهللا بن رباح األنصاري حيدث :سْيَن قعن األزرق ب: وقال شعبة
 . فذكره.عن رجل من الصحابة

                                                        
 ).٣٣/٣١٩: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ١٩٣ 

]أ-١٦٣[ 
ُّأبو الزاهرية احلميص) ق س د م ر( • ْ َحدير بن كريب: ، اسمهِ ُ ْ  .تقدم. َُ

 .، أو أبو زيد)١(أبو زايد) د( .٢٠٣١
عــن هنــاد بــن الــرسي وأيب الربيــع الزهــراين، عــن رشيــك عــن  )٢(روى أبــو داود

 . فزارة، عن أيب زيد عن ابن مسعود يف الوضوء بالنبيذأيب
ْيد أو زيداأبو الربيع يف حديثه عن أيب ز )٣(قال: قال َ. 

 .هكذا روي عن رشيك بالشك: قال شيخنا
عن أيب فزارة، عن أيب زيد مـن غـري شـك، وكـذلك قـال : وقال سفيان الثوري

 .وكيع بن اجلراح عن أبيه عن أيب فزارة
وهــو وهــم إمــا منــه أو ممــن . عــن أيب زيــد أو زيــد:  اخلطيــبووقــع يف روايــة
عن أيب زايد أو زيد كام قدمنا ذكره، وكذلك هو يف رواية أيب : فوقه، والصواب

 .احلسن بن العبد وأيب بكر بن داسة، وغري واحد عن أيب داود

                                                        
 ).٣٣/٣٢١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .والتصحيح من املصدر. وهو حشو. أيب داود] عن[روى :  يف األصل)٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر.. أبو الربيع: وقالوا:  يف األصل)٣(



 ١٩٤ 
ُّأبو زبيد عبثر بن القاسم الكويف) ع( • َ ْ َ َْ  .تقدم. ُ
ُّأبو الزبري املكي، حم) ع( •  .تقدم. ،  تابعيمد بن مسلم بن تدرسُّ
ْأبو زرارة املرصي، ليث بن عاصم) س( • ِ  .، تقدمُ

ُّ بن عمرو بن جرير بن عبد اهللا البجيل الكويف)١(أبو زرعة) ع( .٢٠٣٢ ُ ُّ َ َ ِاسـمه هـرم: ، قيـلَ َ .
:  وقيل،عبد اهللا:  وقيل،»الكنى« ومسلم يف »تارخيه«قاله البخاري يف 

 .َجرير: عمرو، وقيل: عبد الرمحن، وقيل
ِّوقرأت بخط النسائي: قال شيخنا ِهرم: أبو زرعة عمرو بن عمرو، وقيل: َّ َ. 

ه جرير بن ِّدَ وج،خعيَّثابت بن قيس الن:  رأى عيل بن أيب طالب، وروى عن
احلـرضمي،  وعبـد اهللا بـن حييـى ، وعبـد اهللا بـن عمـرو،شة بن احلـرَرَ وخ،عبد اهللا

 ،مرســل:  وأيب ذر الغفــاري يقــال،نوعمــر بــن اخلطــاب، ومعاويــة بــن أيب ســفيا
 .وأيب هريرة
 ، وإبــراهيم بــن يزيــد النخعــي،ه إبــراهيم بــن جريــر بــن عبــد اهللاُّمــَ ع:روى عنــه

 وابـن عمـه جريـر بـن ،جريـر بـن أيـوب الـبجيلابنـه وبكري بن عامر البجيل، وابـن 
ــــبجيلي ــــُ واحلــــارث الع،زيــــد ال ــــن عبيــــد اهللا،ُّيلكْ ــــد  )٢(مْلَ وســــ، واحلــــسن ب ــــن عب ب
 وعبـد اهللا بـن ،ُّ وعبد اهللا بـن بـرش اخلثعمـي، وطلق بن معاوية النخعيون،رمحنال
عمـري،  وعـامرة بـن ، وعـيل بـن مـدرك، وعبد اهللا بن يزيـد النخعـي،مة الضبيُْربُش

ــضبي  وعيــسى بــن ، وعمــرو بــن ســعيد الثقفــي،وعــامرة بــن القعقــاع بــن شــربمة ال
                                                        

 ).٣٣/٣٢٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. ومسلم:  يف األصل)٢(



 ١٩٥ 
 وموســى ،يل بــن غــزوانَضُ وفــ، وغــيالن بــن عبــد اهللا العــامري،املــسيب الــبجيل

، وأبـو  ويزيـد بـن زاذي مـوىل بجيلـة،حييـى بـن أيـوب الـبجيلابنـه  وابـن ،اجلهني
 . وأبو فروة اهلمداين، وأبو حيان التيمي،)١(يعالتياح الضب

 .قة الثالثة من تابعي أهل املدينةذكره خليفة يف الطب
كان انقطاعـه ً رأى عليا و،ًكان اسمه جريرا وغلب عليه الكنية: وقال الواقدي
 .)٢(من ذلك وسمع من جده أحاديث وكان ،إىل أيب هريرة

 .ثقة: قال عثامن بن سعيد الدارمي عن ابن معني
 .صدوق ثقة: وقال ابن خراش

 إذا : قـــال يل إبـــراهيم، عـــن عـــامرة بـــن القعقـــاع،وقـــال جريـــر بـــن عبـــد احلميـــد
 بعـد ذلـك بـسنة ه عن حديث ثم سألتهت فإين سأل،ثني عن أيب زرعةِّثتني فحدَّدَح

 .ً منه حرفاَمَرْخَويف رواية بسنتني فام أ
ــت بــن قــيس ســمع أبــا ،هــرم أبــو زرعــة: »الكنــى«وقــال البخــاري يف   ســمع ثاب
م أبو زرعة ِرَ ه:قال البخاري قال يل عيل »أبردوا بالظهر« :موسى يعني بحديث

بــو  أ: أكــرب مـن عمــومتهم وأفـضلٌثالثـة: عمــرو بـن جريــر، وقيـلأبـو هـذا لـيس هــو 
مة ابـن ُْربُ وعامرة بن القعقاع بـن شـ،زرعة أفضل وأكرب من عمه إبراهيم بن جرير

 وعبـد اهللا بـن عيــسى بـن عبـد الــرمحن بـن أيب لـيىل ابــن ،مةُْربُأخـي عبـد اهللا بـن شــ
 .أخي حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل

                                                        
 .خطأ. الضبعي: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة )١(
 .وكان من علامء التابعني:  كذا، وصواب العبارة)٢(



 ١٩٦ 
 . تقدم.، شيخ أيب داودُّمشقيِّ عبد الرمحن بن عمرو الد:رعةُأبو ز) د( •
د اهللا بــــن عبــــد الكــــريم، شــــيخ يــــ، عب]ب-١٦٣[أبــــو زرعــــة احلــــافظ) ق س ت م( •

 . تقدم.مسلم وغريه
ـــَأبـــو زرعـــة حييـــى بـــن أيب ع) ق س د بـــخ( •  .، شـــيخ األوزاعـــي وغـــريهيباينَّرو الـــسْم

 .تقدم
 وعنـه أبـو اخلطـاب، ،بـانْوَ عن ثّالينَْو، عن أيب إدريس اخلأبو زرعة) ت( .٢٠٣٣

 وقــد تقـدم الكـالم عليــه يف ،هـولجم: روى لـه الرتمـذي، قـال أبــو حـاتم
 .ترمجة أيب اخلطاب

 . تقدم يف األسامء.، عبد اهللا بن هانئ، هو األكربديَْزعراء األَّأبو الز) ت( •
 ، وهـــو األصـــغر،، ابـــن أخـــي أيب األحـــوصُّيِمَشُراء اجلـــْعـــَّأبـــو الز) ق س د عـــخ( •

 . تقدم. عمرو بن عمرو:اسمه
ــَّأبــو الز) ق س د( •  شــيخ عبــد الــرمحن بــن ، حييــى بــن الوليــد:مه، اســُّائيَّاء الطــَرْع

 . تقدم.مهدي وغريه
، عــن العــالء بــن عبــد ْسيَ، حييــى بــن حممــد بــن قــُّينَدَ املــْريَكــُأبــو ز) س ق ت مــد م( •

 . تقدم.الرمحن وغريه
 . تقدم. تابعي،، مشهور باسمه وكنيتهُّفيَنَك بن الوليد احلَامِل، سْيَمُأبو ز) ٤ م بخ( •
 . تقدم.روى عن التابعني. ً، مشهور هبام أيضاوانْكَد اهللا بن ذناد عبِّأبو الز) ع( •

ه أبـو َّإنـ:  له صحبة، وقيل،هريُ،  والد أيب بكر بن أيب زُّفيَقَّ الثْريَهُأبو ز) ق( .٢٠٣٤
ر بــن َّامَعــ:  وقيــل،احَبــَاسـمه معــاذ بــن ر:  وقيــل،زهـري بــن معــاذ بــن ربــاح



 ١٩٧ 
 .ُّقفيَّبة الثْيَوُامرة بن رُإنه ع:  وقيل،محيد

خطبنــا : وى حديثـه أميــة بــن صــفوان عــن أيب بكــر بـن أيب زهــري عــن أبيــه قــالر
 .اوةَبُّرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بالن

 .روى له ابن ماجه احلديث املتقدم يف ترمجة ابنه أيب بكر
 عـــن األعمـــش ،، مـــشهور هبــامُّويسَّ الـــدءراْغــَ عبــد الـــرمحن بـــن مْريَهـــُأبـــو ز) ٤ بــخ( •

 . تقدم.وغريه
 . يـروي للتـابعني،هـريُب بـن زَعْقَّ، أخـو الـصُّديَْزري األَهـُ العـالء بـن زْريَهُ زأبو) س( •

 .تقدم
 . تقدم.أبو األزهر: ، ويقالُّيْريَمُّهري النُأبو ز) د( •
 . تـــابعي،ابـــن ســـالمة:  ويقـــال،مةَلَ خيـــار بـــن ســـ:، اســـمهُّاميَّأبـــو زيـــاد الـــش)د س( •

 .تقدم
 :وهلم شيخ آخر يقال له

 ، عـن سـليامن بـن سـلمة،يـدَبُ حييـى بـن ع:، اسـمهُّاينَّسَ الغـُّاميَّالـش )١(أبو زياد .٢٠٣٥
 .ً ذكر متييزا. وصفوان بن عمرو،يز بن عثامنِرَ ح:وعنه

يف تفـسري أسـنان  »الزكـاة«، ذكـره أبـو داود يف ُّويَ اللغُّيبَِالالك )٢(يادِأبو ز) د( .٢٠٣٦
 ،ِّ وأيب زيـاد الكـاليب،وبلغني عن أيب عبيد عـن األصـمعي:  قال،اإلبل

                                                        
 ).٣٣/٣٣٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٣٣١: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ١٩٨ 
 .وأيب زيد األنصاري

 . تقدم.، تابعيُّاميَّ الشُّريَْكأبو زياد عبيد اهللا بن زيادة الب) د( •
 . تقدم.طبْخَ عمرو بن أ: اسمه،، له صحبةد األنصاريْيَأبو ز)٤م( •
 وهــو مــن ولــد الــذي ، ســعيد بــن أوس:، اســمهُّحــويَّ النُّصاريْأبــو زيــد األنــ) د ت( •

 .تقدم .قبله، روى عن عوف األعرايب وغريه
ـــَأبـــو ز) ق ت د( .٢٠٣٧  ،ثيـــ، مـــوىل عمـــرو بـــن حرُّويفُ الكـــُّزومـــيَْخ املُّيشَرُ القـــ)١(دْي

 .أبو زايد أو أبو زيد بالشك: وقيل
 .وقصة ليلة اجلنبالنبيذ  عبد اهللا بن مسعود يف الوضوء :روى عن
 .أبو فزارة راشد بن كيسان: روى عنه

 .وال يصحروى عنه أبو فزارة : قال البخاري
ال يعرف له رواية غري  ،أبو زيد رجل جمهول عند أهل احلديث: مذيقال الرت
 .هذا احلديث

رجــل : )٢(قــال أمحــد أبــو أمحــد: بــا زرعــة يقــولســمعت أ:  وقـال ابــن أيب حــاتم
ً وال يعرف لـه راويـا غـري أيب فـزارة ،جمهول ال يوقف عىل صحة كنيته وال اسمه

                                                        
 ).٣٣/٣٣٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
: ســمعت أبــا زرعــة يقــول:  كــذا وقعــت العبــارة يف األصــل وفيهــا ســقط وحتريــف، وصــواهبا)٢(

 والنقــل عــن أيب .الــخ..أبــو أمحــد) احلــاكم(، وقــال ]اســمههــذا جمهــول ال يعــرف، وال أعــرف [
: »ديلاجلـــرح والتعـــ«، وكالمـــه يف»هتـــذيب الكـــامل«زرعـــة مـــن زيـــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري عـــىل

)٩/٣٧٣.( 



 ١٩٩ 
 .وال رواية من وجه ثابت إال هذا احلديث الواحد

 .)١(ال أبو بكر بن أيب داود والرتمذي وابن ماجه هذا احلديثوق
ــَأبــو ز) س ت م خ( •  . شــيخ البخــاري وغــريه،د بــن الربيــعي ســع:، اســمهُّويَرَد اهلــْي

 .تقدم
 .داسمه الولي: ، قيلبةَلَْعموىل بني ث )٢(دْيَأبو ز) ق د( .٢٠٣٨

ِيـــروي عـــن معقـــ ْ ه هنـــى رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــ« :ل األســـديِعقـــل بـــن أيب مَ
 .»بغائط أو بول )٣(نستقبل القبلتنيوسلم أن 

 ويف رواية ، روى له أبو داود.ُّامرة األنصاريُ عمرو بن حييى بن ع:روى عنه
 .ابن العبد عن أيب داود عن أيب زيد وهو الوليد موىل بني ثعلبة

 .)٤(دْيَأبو ز) ق( .٢٠٣٩
عـة ْدِ صاحب بَ عملَأبى اهللا أن يقبل« :عن أيب املغرية عن ابن عباس حديث

 . وعنه برش بن منصور احلناط.»عتهْدِ بَحتى يدع
 .ال أعرف أبا زيد وال أبا املغرية وال برش بن منصور: قال أبو زرعة
 .)١(دْيَ أبو ز:ُّوقال الطرباين

                                                        
: وقــال أبــو بكــر بــن أيب داود:  كــذا وقعــت العبــارة يف األصــل، وفيهــا ســقط ظــاهر، صــواهبا)١(

ًكان أبو زيد هذا نباذا بالكوفة[  ...والرتمذي] روى له أبو داود. َّ
 ).٣٣/٣٣٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. القبلة:  يف األصل)٣(
 ).٣٣/٣٣٥ (:»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٢٠٠ 
 عن ،عن حممد بن عبد اهللا احلرضمي] أ-١٦٤[روى الطرباين هذا احلديث 

 .نصور عن برش بن م،عبد اهللا بن سعيد الكندي
 .ه ابن ماجه عن عبد اهللا بن سعيد عن برش وليس له عنده سواهوروا
 .)٢(دْيَأبو ز) س( .٢٠٤٠

ُِّيلعن أيب هريرة بحديث يف زكاة احل  . وعنه أبـو اجلهـم سـليامن بـن اجلهـم.ِ
 . فقطرواه النسائي

 .، ال يعرف اسمه حجازي،ملة الغفاريْرَموىل حازم بن ح، )٣(أبو زينب) ق( .٢٠٤١
 .، وأيب ذر الغفاريلة مواله حازم بن حرم:روى عن
 . ونعيم املجمر، بن سعيد بن أيب مريم خالد:روى عنه

 .ًروى له ابن ماجه حديثا تقدم يف ترمجة حازم بن حرملة

                                                        
أبـو زيـد : وقـال الطـرباين:  كذا يف األصل، وقد وقع هنـا سـقط ظـاهر، ولعـل صـواب العبـارة)١(

 .]وفيام قاله نظر: »هتذيبه«قال شيخنا يف. هذا عندي عبد امللك بن ميرسة الزراد[
 ).٣٣/٣٣٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٣/٣٣٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٠١ 

 
ـــَّأبـــو ساســـان الر) ق س د م( • ُّايشَق  تقـــدم يف . بـــن املنـــذر، تـــابعيْنيَضُ حـــ:، اســـمهِ

 .األسامء
 . تقدم. تابعيبن هانئ،، سفيان ُّشاينْيَأبو سامل اجل) س د م( •

موىل :  ويقال،موىل هشام بن زهرة، ُّينََد املُّصاريْاألن )١(ائبَّأبو الس) ٤ م ر( .٢٠٤٢
 .موىل بني زهرة:  ويقالعبد اهللا بن هشام بن زهرة،

 ر( وأيب هريـرة،)س ت د م( وأيب سعيد اخلـدري،غرية بن شعبةُ امل:روى عن
 .)٤ م

 ورشيك بـن عبـد اهللا ،د اهللا بن األشج وبكري بن عب، أسامء بن عبيد:روى عنه
 ، وعبد اهللا بن عمر العمري،في موىل أفلحْيَ وص،مْيَلُ وصفوان بن س،بن أيب نمر

 ، وحممد بن عمرو بن عطاء، والعالء بن عبد الرمحن،وعيل بن حييى بن خالد
 .ِّهريُّوحممد بن مسلم بن شهاب الز

 .»الثقات «ذكره ابن حبان يف 
 . تقدم. شيخ للرتمذي،، مشهور هبامادةَنُم بن جْلَئب ساَّأبو الس) ق ت( •

                                                        
 ).٣٣/٣٣٨: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٠٢ 
 تقـــدم يف .، اســـمه عتبـــة بـــن متـــيم، يـــروي عـــن التـــابعنيُّوخيُنـــَّأبـــو ســـبأ الت) مـــد( •

 .األسامء
 .اسمه عبد اهللا بن عابس: ، كويف يقالُّعيَخَّالن )١(ةْربَأبو س) ق ت د( .٢٠٤٣

 وسـليامن ،سافر واحلـسن بـن مـ،ُّخعـيَّابـن احلكـم الن: )٢(وعنه .روى عن عمر
 .األعمش

 .ال أعرفه:  بن منصور عن ابن معني قال إسحاق
 .» الثقات «وذكره ابن حبان يف 

 .ً روى له أبو داود والرتمذي حديثا تقدم يف ترمجة فروة بن مسيك
 ِّيرظُوروى له ابن ماجه آخر من حديث األعمش عنه عن حممد بن كعب الق

ــب قــال  ،قــى النفــر مــن قــريش وهــم يتحــدثونكنــا نل: عــن العبــاس بــن عبــد املطل
ـــك للنبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم فقـــال،فيقطعـــون حـــديثهم  واهللا ال «:  فـــذكرنا ذل

 وهـــذا مجيــــع مـــا لــــه »هللا ولقرابتـــي  )٣(كمبيـــدخل قلـــب رجــــل اإليـــامن حتـــى حيــــ
 .عندهم

وقد قيل إن الـراوي عـن فـروة بـن مـسيك غـري الـراوي عـن حممـد : قال شيخنا
 . فاهللا أعلم،بن كعب

                                                        
 ).٣٣/٣٤٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .وما أثبتناه من املصدر. فقال:  يف األصل)٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. حيتكم:  يف األصل)٣(



 ٢٠٣ 
 .ىَّمَسُ وال م،، غري منسوب)١(لةْيَخُأبو س) عس( .٢٠٤٤

 . وأيب ذر، وعيل بن أيب طالب،امن الفاريسْلَ س: عن       
وحممـــد بــن عبيـــد اهللا مــرزوق، ل بـــن ْيَضُ وفــ،اسَّوَ اخلـــرض بــن القـــ:روى عنــه

 .ًالعرزمي حديثا تقدم يف ترمجة اخلرض بن القواس
ْأبو رس) س ت د خ( •  . تقدم.له صحبة، قبة بن احلارثُة عَعَوِ
ِأبو رس) ٤م( •  . تقدم.، له صحبةيدَِس حذيفة بن أ،ُّاريَِفحية الغَ

أبــو ســعيد بــن : ، ويقــالُّارثيَ احلــُّالة األنــصاريَضَبــن أيب فــ )٢(دْعَأبــو ســ) ق ت( .٢٠٤٥
 .، له صحبةفضالة بن أيب فضالة

إذا مجع اهللا األولني واآلخرين ليـوم ال «روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم 
فليطلب ثوابه من   )٣(]ًأحدا[له هللا ِمَ عٍلَمَك يف عْرشَ فيه ينادي مناد من كان أريب

 . وعن سهيل بن عمرو،»، فإن اهللا أغنى الرشكاء عن الرشكعند غري اهللا
 . قاله أبو القاسم.م الشام وفتح الفتوحِدَ وق، زياد بن مينا:روى عنه

َّوقال أبو احلسن بن الرب زياد بن مينا الذي روى عن : يقال عيل بن املدين: اءَ
ْالة جمَضَ فــ أيبأيب ســعد بــن عــن املــديني ل عــيل بــن ِئُ وســ: قــال، وال أعرفــهٌهــولَ

 :زياد بـن مينـا روى عـن أيب سـعد بـن أيب فـضالة عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم

                                                        
 ).٣٣/٣٤١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٣٤٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)٣(



 ٢٠٤ 
 إسـناد َّبُ ور، يقبلـه القلـبٌإسـناد صـالح: فقال »كِّكاء عن الرشُّن اهللا أغنى الرشإ«

 .، وزياد بن مينا جمهول القلبينكره
اإلمام أمحد هذا احلديث عن حممد بن بكر عن عبد احلميد بن جعفر روى 

عـن حممـد ] ب-١٦٤[وابـن ماجـه الرتمـذي  وأخرجـه ،عن أبيه عن زياد بن مينا
 . وليس له عندمها سواه،ار وغريه عن حممد بن بكربشبن 

 .أبو سعيد:  ويقال،دَْزأل، قارئ اُّويفُ الكُّيِدَْزاأل )١(أبو سعد) ق ت( .٢٠٤٦
 .، وأيب الكنود األزدي زيد بن أرقم:روى عن
 وسـليامن بـن قـيس اليـشكري، ،ُّيِّدُّ إسامعيل بن عبد الـرمحن الـس:روى عنه

 .ويزيد بن أيب زياد
 .» الثقات «ذكره ابن حبان يف 

َأبو سعد رش) ق د بخ( •  . تقدم يف األسامء،، تابعييل بن سعدِبْحُ

 . تقدم. تابعي، اسمه سعيد بن املرزبان)٢ (]سعد البقالأبو ) بخ ت ق[( •
 .ُّيصْمِ احلُّاميَّ الشُّرييْمِاحل )٣(دْعَأبو س) د( .٢٠٤٧

 .، وأيب هريرة واثلة بن األسقع:روى عن
 .الةَضَروى عنه الفرج بن ف

                                                        
 ).٣٣/٣٤٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 . املعقوفتني زيادة من املصدرما بني) ٢(
 ) .٣٣/٣٤٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٠٥ 
ًروى له أبو داود حديثا واحدا عن قتيبة عن فرج بن فضالة  حـدثني أبـو سـعد :ً

ـــت وا: الـــشامي قـــال ـــة بـــن األســـقعرأي ـــت لـــه صـــحبة،ثل ـــصيل يف مـــسجد ، وكان  ي
دمشق، وعليـه نعـالن فبـزق حتـت قدمـه اليـرسى ثـم عركهـا بـاألرض، فلـام صـىل 

ــت مــن أصــحاب النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم: قلــت هكــذا :  قــال؟تــصنع هــذا وأن
 .رأيته صىل اهللا عليه وسلم فعل

 .ُّاعديَّالس )١(دْعَأبو س) ق( .٢٠٤٨
ـــك ـــس بـــن مال ـــً اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم رأى رجـــال يأن رســـول« :عـــن أن ع تب

 .»ًيتبع شيطاناشيطان :  فقال،ًمحاما
 .ُّالينَقْسَاد بن اجلراح العَّروى عنه رو

 .مل يرو عنه غري رواد:  زاد أبو حاتم.جمهول: قال أبو زرعة وأبو حاتم
 .روى له ابن ماجه هذا احلديث

 .ُّويفُالك )٢(دْعَأبو س .٢٠٤٩
 حكـاه ،ً وكـان كبـريا،لـيس بـذاك:  وقـال،بـن أيب رواد وعنـه ا.عن زيد بن أرقـم

 .البخاري يف الضعفاء عن حييى القطان
 .مل يقل يف حديثه سمعت زيد بن أرقم: قال حييى القطان

 .، خادم احلسن البرصي)١(أبو سعد .٢٠٥٠

                                                        
 ).٣٣/٣٤٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/٧٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٢٨: (»ميزان االعتدال«) ٢(



 ٢٠٦ 
 .ًروى عنه عن أيب سعيد اخلدري حديثا يف فضل عمر

 عـن حممـد بــن ،اشَّيـمـن طريـق إســامعيل بـن ع »األوسـط«رواه الطـرباين يف 
 .مهاجر عنه

 . وخربه باطل،ال ندري من هو: » امليزان « قال يف 
 . تقدم.، عن أيب جعفر الرازي وغريهََّرسيُ، حممد بن مُّاغاينَّأبو سعد الص) ت( •

َإنه رش: ، يقالُّينََدامل )٢(أبو سعد) ق( .٢٠٥١  .بيل بن سعدْحُ
ْ روى عنـه خمــ.مىل رسـول اهللا صــىل اهللا عليـه وســلروى عـن أيب رافـع مــو ل َوِ

 .بن راشد
 . األعمىُيَِّكامل )٣(دْعَأبو س .٢٠٥٢

، وروى عن أيب روى قصة أيب أيوب يف خروجه إىل مرص إىل عقبة بن عامر
 .روى عنه ابن جريج. هريرة

 .روى له ابن ماجه
 .، يأيتُّاينُْربأبو سعيد احل: ، ويقالْريُأبو سعد اخل) ق د( •

 .بن رافع )٤(أبو سعيد) س قد( .٢٠٥٣
                                                        

 ).٩/٧٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٢٩: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٣٣/٣٤٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٣/٣٤٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٣/٣٤٧: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٢٠٧ 
 »إنك ال هتدي من أحببت« سألت ابن عمر :ّ حجازي،اد بن أيب صالحَّبَعم ع

 .نعم: أيف أيب طالب نزلت؟ قال
 .روى عنه عمرو بن دينار

 . هذا احلديثُّسائيَّوالن »القدر«روى له أبو داود يف 
 .، له صحبةُّينََد املُّ األنصاريَّىلَُعبن امل )١(أبو سعيد) ق س د خ( .٢٠٥٤
ي بن زيد بن ِدَذان بن حارثة بن عْوَ بن لَّىلَُعوس بن املاسمه رافع بن أ: يقال
ب ْضَي بن مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غِدَثعلبة بن ع

 .م بن اخلزرجَشُبن ج
 . النبي صىل اهللا عليه وسلمروى عن
 .َنينُ وعبيد بن ح، حفص بن عاصم:روى عنه

 .ساء، من بني سلمةْنَة بنت قرط بن خميمُمه أُأ: قال أبو عمر بن عبد الرب
 ، تــويف ســنة ثــالث وســبعني وهــو ابــن أربــع وســتني:ُّيــاديِّان الزَّسَوقــال أبــو حــ
 .تويف سنة أربع وسبعني: وقال غريه

 :عرف يف الصحابة إال بحديثنيُ ال ي:قال أبو عمر بن عبد الرب
بيـب ُخأخرجه البخاري وأبـو داود والنـسائي مـن طـرق عـن شـعبة عـن : األول

ســـمعت حفـــص بـــن عاصـــم حيـــدث عـــن أيب ســـعيد بـــن : بـــن عبـــد الـــرمحن، قـــال
 أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم كان يف املسجد وأنا أصيل فدعاين :َّىلَُعامل
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 ٢٠٨ 
 مـــا منعـــك أن جتبنـــي حـــني دعوتـــك أمـــا ســـمعت اهللا «:  فقـــال،فـــصليت ثـــم جئـــت

ُياأهيا الذين آمنُوا استجيبوا هللاَِِّ ﴿:يقـول َ َِ َ ْ َ ُِّ َّ َ ـيكمَ ْ وللرسول إذا دعاكم ملا حيي ْ ُ َُّ ِ ِْ ُ ََ َِ ُِ َ َِ﴾، 
 .احلديث بطوله

إىل السوق نغدوا كنا : د بن حنني عنه، قالي رواه النسائي من رواية عب:الثاين
ً فمررنـــا يومـــا ورســـول اهللا ،عـــىل عهـــد رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم فنـــصيل

ــــه وســــلم  ــــتقاعــــد عــــىل ا] أ-١٦٥[صــــىل اهللا علي  ،لقــــد حــــدث أمــــر: ملنــــرب فقل
ــك يف  ﴿فجلــست فقــرأ رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم  ــب وجه ــرى تقل ــد ن ِق َ ِ ْ َ َ ُّ َ ََ َ َْ

ــسامء ِال َ َّ﴾،ــةَرَ حتــى فــ ــصاحبي.غ مــن اآلي ــت ل تعــال حتــى نركــع :  فقل
 ،ركعتـــني قبـــل أن ينـــزل رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم فنكـــون أول مـــن صـــىل

 .م نزل صىل اهللا عليه وسلم فصىل للناس الظهر يومئذفتوارينا فصلينا ث
 .ُّينَدَ املَّىلَُعابن امل: ، ويقالَّىلَُعبن أيب امل )١(أبو سعيد) ت( .٢٠٥٥

 . وأيب هريرة، عيل:روى عن
 .دانْرَروى عنه سلمة بن و

ًروى لــه الرتمــذي حــديثا واحــدا مــن حــديث أيب نباتــة يــونس بــن حييــى عــن   ً
قـــال رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه : د عـــن عـــيل قـــالعـــن أيب ســـعيســـلمة بـــن وردان 

 غريـب مـن هـذا : وقـال،»ربي روضـة مـن ريـاض اجلنـةْنـِمـا بـني قـربي وم«: وسلم
 .الوجه

 . تقدم،أبو سعد:  ويقال،دَْز، قارئ األُّديَْزأبو سعيد األ) ت( •
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 ٢٠٩ 
 أقرأين :وقال إسامعيل بن سامل عن أيب سعيد األزدي عن عبد اهللا بن مسعود

ــل أن يــسلم زيــد بــن ُ أحكمتًصــىل اهللا عليــه وســلم ســبعني ســورةرســول اهللا  هــا قب
 .فال أدري هو هذا أو غريه:  قال شيخنا،ثابت

 . حديثه يف البرصيني،نوءةَ، من أزد شيئَانَّ الشُّاألزدي )١(أبو سعيد) د( .٢٠٥٦
 : يف ســفر وال حــرضّنُهــَعَدَأوصــاين خلــييل بــثالث ال أ«روى عــن أيب هريــرة 

 .»ٍ وأن ال أنام إال عىل وتر،وم ثالثة أيام من الشهر وص،حىُّركعتي الض
 .وعنه قتادة

 .روى له أبو داود هذا احلديث
، مـــشهور باســـمه وكنيتـــه، روى عنـــه جَشـــَأبـــو ســـعيد عبـــد اهللا بـــن ســـعيد األ) ع( .٢٠٥٧

 .اجلامعة
 .أسعد: ، ويقالُّاألنصاري )٢(أبو سعيد) س( .٢٠٥٨

 .ُّقيَّان الروْرَ روى عنه موسى بن م.روى عن زكريا بن أيب زائدة
ــة  روى لــه النــسائي حــديث حممــد بــن األشــعث بــن قــيس عــن عائــشة يف القبل

 .للصائم
ن مـ ُّبـيََل احلُّأبو سعد عمر بن حفص بن ثابـت األنـصاري: وقال مسلم وغريه

 .رواحةرهط عبد اهللا بن 
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 ٢١٠ 
 . ومسعر بن كدام، أبيه:روى عن
َّ وأبو مه،رَّ وهشام بن عام،دي داود بن رش:وعنه  .وليد بن شجاعام الَ

فال :  قال شيخنا.ًما أرى بحديثه بأسا: نه فقالعسألت أيب : قال ابن أيب حاتم
 .أدري هو هذا أو غريه

 عبـد اهللا بـن أيب :د، روى عـنيد بـن أيب أسـي أسـ:، واسمهادَّأبو سعيد الرب) ٤ بخ( •
 . تقدم.قتادة
 ْريَأبـــو ســـعد اخلـــ: ل، ويقـــاُّيصْمـــِ احلُّرييْمـــِ احل،ُّاينْربُاحلـــ )١(أبـــو ســـعيد) ق د( .٢٠٥٩

، عامر بن سعد:  ويقال،اسمه زياد:  يقال،إهنام اثنان:  ويقال،ُّاألنامري
 .عمر بن سعد: ويقال

 »، مـــن فعـــل فقـــد أحـــسنرِوتُيـــْلَل فَحـــَتَمـــن اك« :روى عـــن أيب هريـــرة حـــديث
 .احلديث

 .ُّاينُْرب احلْنيَصُ ح:روى عنه
 .داود وابن ماجه وليس عندمها سواهرواه أبو 
 .ال أعرفـه:  سـألت أبـا زرعـة عنـه فقـال،اينْربُأبو سعيد احلـ:  ابن أيب حاتمقال
 .عىل هذا يوضع:  أبا هريرة؟ فقالَيِلقَأ: فقلت

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 . أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم منَْريأبو سعد اخل: وقال أبو داود
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 ٢١١ 
سـمعت رسـول اهللا صـىل : سمعت أبا سعد اخلـري يقـول: ُّباينْعَّقال فراس الش
 .»ت النارَّسَ مما متوضؤوا«: اهللا عليه وسلم يقول

 عـن النبـي ،)١(األنـامري ْريَعـن أيب سـعد اخلـ: ديْنـِوقال قيس بـن احلـارث الك
ًيـدخل مـن أمتـي اجلنـة سـبعون ألفـا مـع كـل ألـف سـبعون « :صىل اهللا عليـه وسـلم

 . احلديث»ًألفا 
 .املرصينييثه يف ، حدُّرييْمِاحل )٢(أبو سعيد) ق د( .٢٠٦٠

 ً.راه مرسالُأ: »التهذيب «قال يف .روى عن معاذ بن جبل
َروى عنه حيوة بن رش  .حْيُ

اتقوا املالعن « :ًروى له أبو داود وابن ماجه حديثه عن معاذ بن جبل مرفوعا
 .»، والظل وقارعة الطريق،الرباز يف املوارد: الثالث

 ، سـعد بـن مالـك:فقهـاء الـصحابة، اسـمه، أحـد ُّصاريَْن األُّدريُأبو سعيد اخل) ع( •
 . تقدم.وهو مشهور باسمه وكنيته

 . تقدم.ل بن هاعانُثْعُ ج:، اسمهُّنيْيَعُّأبو سعيد الر •
 .أبو سعد: ، ويقالُّ األنصاريُّقيَرُّالز )٣(أبو سعيد) ق س( .٢٠٦١
عامر بن مسعود، له : د، وقيلْعَعامرة بن س: امرة، وقيلُد بن عْعَاسمه س: قيل
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 ٢١٢ 
 .كان زوج أسامء بنت يزيد، وصحبة

 .اياَحَّل ويف الضْزَالنبي صىل اهللا عليه وسلم يف الع] ب-١٦٥[روى عن 
 .بس ويونس بن ميرسة بن حل، ومكحول،ُّقيَرُّة الزَّرُ عبد اهللا بن م:روى عنه

ُروى له النسائي حديثا تقدم يف ترمجة عبد اهللا بن م  .ةَّرً
 عن سـعيد بـن عبـد ،عيبُحممد بن ش عن ،مْيَحُوروى له ابن ماجه آخر عن د

خرجت مع أيب سـعيد الزرقـي إىل : س، قالة بن حلبَْرسيَ عن يونس بن م،العزيز
اشـرت :  قـال،ضعَّتـُ لـيس بـاملرتفع وال باملٌرشاء الضحايا فأشـار إىل كـبش لـه حلـم

 .ش رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمْبَهذا فإنه يشبه ك
ثنا : اط عن سليامن بن عبد الرمحن، قالورواه الطرباين عن إسامعيل بن قري

رشى  اخلـري إىل )١(مـع أيب سـعيد« :فذكره إال أنـه قـال يف روايـةشعيب حممد بن 
 .»الضحايا
 .ُّاميَّالش )٢(أبو سعيد) م( .٢٠٦٢

 . روى عنه ابن عون.اد كاتب املغريةَّروى عن ور
 . وهو رضيع عائشة،ثريَإن اسمه ك: يقال: ُّقال أبو عوانة اإلسفراييني
 .ُّقفيَّهو عمرو بن سعيد الث: وقال أبو أمحد احلاكم

 .ال يعرف اسمه:  وقيل،اسمه عبد ربه: وقال غريه
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 .ُّاميَّالش )١(أبو سعيد) ق( .٢٠٦٣

وا ُّلَص«: عن مكحول عن واثلة بن األسقع عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال
 .»بوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكمِّنَج« :وقال »تِّيَعىل كل م
 . عنه عتبة بن يقظانروى

 .روى له ابن ماجه
 . تقدم. تابعي، كيسان:، اسمه ُّيُربَْقأبو سعيد امل) ع( •
 عبد الـرمحن بـن عبـد اهللا بـن : اسمه،، موىل بني هاشمأبو سعيد) ق س صد خ( •

 . تقدم.يد، روى عن صخر بن جويريةَبُع
 .ُّاعيَُزز اخلْيَرُ، موىل عبد اهللا بن عامر بن ك)٢(أبو سعيد) ق س مد م( .٢٠٦٤

 .، وأيب هريرة احلسن البرصي:روى عن
 ،مْيَلُ وصـفوان بـن سـ،اءَّرَ وداود بـن قـيس الفـ،ُّيثـيَّ أسامة بـن زيـد الل:روى عنه

 .النْجَ وحممد بن ع،والعالء بن عبد الرمحن
 .»الثقات «ذكره ابن حبان يف 

 .ُّموىل املهري، )٣(أبو سعيد) ت س د م( .٢٠٦٥
أيب ســـــعيد  و، وأيب ذر،هللا بـــــن عمـــــرو وعبـــــد ا،فينةَ محـــــزة بـــــن ســـــ:روى عــــن
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 ٢١٤ 
 .اخلدري

ــــه ــــو الــــس:روى عن ــــه أب ــــن أيب ســــعيدْيَمُ ابن ــــن أيب ســــعيد ،ط ســــعيد ب  وســــعيد ب
 ، وعبــد الــرمحن بــن الــنعامن بــن معبــد بــن هــوذة، وســعيد بــن أيب هــالل،ُّيُربْقـَامل

َوحممـد بـن ثابـت بـن رش  وحييـى بـن ،ُّ وحييـى بـن أيب إسـحاق احلـرضمي،بيـلْحُ
 .ّريَْهه يزيد بن أيب سعيد موىل املُبن وا،أيب كثري
 .، أحد املجاهيل)١(أبو سعيد) ق( .٢٠٦٦

 وعنـه .»ةَلَجْرَفَّالـس«د اهللا بحـديث يـ عن طلحة بـن عب،ِّبرييُّعن عبد امللك الز
 .ب بن حاجبْيَقُن

 .عن عيل. )٢(و سعيدبأ .٢٠٦٧
 .ال أعرفه إال يف هذا احلديث: قال أبو زرعة

 .)٣(أبو سعيد .٢٠٦٨
ـ«:  أمامـة عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـالعـن أيب غالـب عـن أيب اث َّرالكُ

 .»طيبه يعني ، إبليسوالبصل سك
 .وعنه عبد العزيز بن عبد الصمد

 .ال أعرفه: قال أبو زرعة
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 ٢١٥ 
 . تقدم. تابعي،دَمْحُيـ سعيد بن :، اسمهُّداينْمَر اهلَفَّأبو الس) ع( •
 . صــخر: اســمه،لــد معاويــة، واُّمــويُميــة األُب بــن أْرَفيان بــن حــُأبــو ســ) س ت د م خ( •

 .تقدم
، ُّينَدَ املــُّقفــيَّيــق الثَس بــن رشَنْخــَبــن ســعيد بــن املغــرية بــن األ )١(أبــو ســفيان) د س( .٢٠٦٩

 . ال نعرف اسمه.بيبة أم املؤمننيَابن أخت أم ح
 .مة بن عبد الرمحنَلَ وعنه أبو س.روى عن خالته أم حبيبة
 .»ارَّت النََّريَمما غوا ؤَّ توض« : حديثُّسائيَّروى له أبو داود والن

 ،ُّويَسَّه النـّبـَ، هـو عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا بـن عبـد رأبـو سـفيان بـن عبـد ربـه) فـق( •
 . تقدم.سابورْيَقايض ن

 . تقدم. صالح بن مهران:، اسمهُّأبو سفيان األصبهاين) س( •
ــــاد األ) ٤خ( • ــــن زي ــــو ســــفيان حممــــد ب ــــِ احلُّاينْهلــــَأب  عــــن ،، هــــو باســــمه أشــــهرُّيصْم

 . تقدم.التابعني
 . عن عوف وغريه،يِدْهَ، اسمه سعيد بن حييى بن مُّرييْمِأبو سفيان احل) ت خ( •

 .تقدم
 باســمه وكنيتــه، روى عــن جــابر ٌ، مــشهورُّحــة بــن نــافع الواســطيَْلفيان طُأبــو ســ) ع( •

 . تقدم.وغريه
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 ٢١٦ 
ُّيشَرُش القْحَموىل عبد اهللا بن أيب أمحد بن ج، )١(أبو سفيان) ع( .٢٠٧٠  .ُّديََس األِ
هل، وكـان لـه انقطـاع إىل ابـن ْشـَهـو مـوىل لبنـي عبـد األ:  حممد بن سعدوقال

 .سب إىل والئهُنَف] أ-١٦٦[أيب أمحد 
 .اسمه وهب: ُّارقطنيَّقال الد

 .مانْزُاسمه ق: وقال غريه
 وأفلـح ،امَّحـَّم بـن النْيَعـُ وإبراهيم بن ن،ظر إبراهيم بن عبد اهللا بن قا:روى عن

 وعبد اهللا بن زيد بن ،اهبَّظلة بن الرْنَعبد اهللا بن حموىل أيب أيوب األنصاري، و
 وأيب ، ومـروان بـن احلكـم،عاصم األنـصاري، وحممـد بـن سـعد بـن أيب وقـاص

 .حبةُ رجل له صّيِرََْمح واأل، وأيب هريرة،سعيد
 وابنـه عبـد اهللا بــن أيب ،ْنيَصُ وداود بـن احلـ،ُّيلَذُاح اهلـَبـَ خالـد بـن ر:روى عنـه

 .سفيان
مة أن رسول َلَ سِّمُب موىل أيب أمحد عن أْهَ بن أيب ثابت عن ووروى حبيب

 فيحتمـل ،»ة ال ليتـنيَّ لي«: اهللا صىل اهللا عليه وسلم دخل عليها وهي ختتمر فقال
 . واهللا أعلم.أن يكون أبا سفيان هذا

 كـان أبـو سـفيان :ْنيَُصقال إبراهيم بن إسامعيل بن أيب حبيبة عن داود بن احل
 :ل وفيهم ناس من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم منهمَهَْشأليؤم بني عبد ا
ــَ بــن وة وســلمة بــن ســالم،ةَمَلْسَحممــد بــن مــ هم ويــصيل هبــم وهــو ُّ كــان يــؤم،شْق

 .مكاتب
                                                        

 ).٣٣/٣٦٤: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢١٧ 
 .، قليل احلديثًكان ثقة: وقال حممد بن سعد
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .روى له اجلامعة

 .»يف العرايا«ديثه عن أيب هريرة وليس له عند أيب داود والرتمذي سوى ح
 . عـن ابـن عـون،مهـا اثنـان:  ويقـال،الـصواف: ، ويقالُّيفْريَّالص )١(يانْفُأبو س .٢٠٧١

  .ُّبه ابن معني واألزديَّكذ
 الـذي يـروي أبـو سـفيان الـصواف: عن عباس عن ابـن معـني: )٢(قال أبو حاتمو

 .ًاباَّذَعن ابن عون كان ك
 .األنامري )٣(أبو سفيان .٢٠٧٢
 .ةَّيِقَ وعنه ب. وحييى بن سعيد األنصاريكبشة،ب بن عبد اهللا بن أيب  حبي:عن

 .جمهول: قال أبو حاتم
 .مديني )٤(أبو سفيان .٢٠٧٣

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٣١: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٣٨٢: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/٨٠ .( 
 . كذا والقائل إنام هو ابن أيب حاتم)٢(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٣١: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٥٨١: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٣(

)٩/٨١.( 
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٣١: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٥٨١: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٤(



 ٢١٨ 
 .بن سيف )١(لص وعنه وا.سمع أبا هريرة
 .جمهول: قال أبو حاتم

 عـن عبـد اهللا بـن ،ِّديْيَبُّريش أيب حممد الزَ، عن عمرو بن حأبو سفيان) د( .٢٠٧٤
َول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم أمـره أن جيأن رسـ« :عمرو بـن العـاص ز ِّهـُ

 .ْريَبُ وعنه مسلم بن ج.احلديث »... اإلبلفنفدتًجيشا 
ثقــة مــشهور، وقــد تقــدم حديثــه والكــالم عليــه يف : قــال عــثامن عــن ابــن معــني

 .ريشَترمجة عمرو بن احل
 .ريَجَاهل )٢(أبو السكن .٢٠٧٥

 .يقيق الدصدقة وعنه .رشعًعن جابر حديثا يف ال
 .»الضعفاء«البخاري يف ذكره 
 . معنيُبه ابنَّ كذ.، عن الشعبي)٣(أبو السكن .٢٠٧٦

 . تقدم. شيخ البخاري،، اسمه زكريا بن حييىُِّيائَّ الطْنيَكُّأبو الس) خ( •
 .رينَّرَُح، وكان من امل)١(كينةُأبو س) ت د( .٢٠٧٧

                                                        
)٩/٨١.( 

 .وما أثبتناه من املصدر. وائل:  يف األصل)١(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٣٢: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٥٨٨: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٢(

)٩/٨٢.( 
 ).٩/٨٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٣٢(: »ميزان االعتدال«) ٣(



 ٢١٩ 
، عـن النبـي صـىل اهللا عليــه  النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم وعـن رجـل:روى عـن

 .وسلم
 .يباينَّس وحييى بن أيب عمرو ال، بالل بن سعد:هروى عن

ك ُّوكم واتركـوا الـرتُعَدَشة ما وَبَوا احلُعَد« :روى له أبو داود والنسائي حديث
 .»ما تركوكم
َّاسمه مه: ، قيلنِّاملؤذ )٢(امنْلَأبو س) س( .٢٠٧٨  .امَ

ْ وأيب حم، عيل:روى عن  .ِّحيَمُورة اجلُذَ
 ُّسائيَّاء، روى لـــه النـــَّأبـــو جعفــر الفـــر العـــالء بـــن صــالح الكـــويف، و:روى عنــه

 .ًحديثا تقدم يف ترمجة أيب جعفر الفراء
 : وهلم شيخ آخر يقال له

 .يزيد بن عبد اهللا:  اسمه،اجََّج، مؤذن احل)٣(نِّامن املؤذْلَأبو س .٢٠٧٩
عر ْسِ ومـ،وعثامن بـن املغـريةعتيبة،  احلكم بن : وعنه.روى عن زيد بن أرقم

 .امَدِبن ك
 .ًذكر متييزا

 .يثَرُاسمه ح:  قيل،، راعي النبي صىل اهللا عليه وسلم)١(ىَمْلُأبو س) يس( .٢٠٨٠
                                                        

 ).٣٣/٣٦٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٣٦٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٣/٣٦٨: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٢٠ 
 : يف امليـزانّنُهـَ خلمس ما أثقلٍ بخٍبخ« :روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 والولـــــد الــــصالح يتـــــوىف للمـــــرء الـــــصالح ،بحان اهللا وال إلـــــه إال اهللا واهللا أكـــــربُســــ
 .»فيحتسبه
 .م األسودَّالَأبو س و،اد بن عبد الصمدَّبَ ع:وعنه

روى له النسائي هذا احلديث عن عمرو بـن عـثامن عـن الوليـد بـن مـسلم عـن 
م عــن ثوبـان عــن النبـي صــىل اهللا ّالَر عـن أبيــه عـن أيب سـْبــَعبـد اهللا بـن العــالء بـن ز

 .عليه وسلم
عن ] ب-١٦٦[م َّالَعن حييى بن أيب كثري عن أيب س: ُّوائيُستّوقال هشام الد
ِّيسمه صىل اهللا عليه وسلم ومل رجل سمع النبي َ ُ. 

م عـن مـوىل رسـول اهللا َّالَوقال أبان بن يزيد عن حييى بن أيب كثري عن أيب سـ
 . وقيل فيه غري ذلك.صىل اهللا عليه وسلم عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 عـــن عبـــد اهللا بــــن ، عبـــد اهللا:، اســـمهُّزومــــيَْخفيان املُمة بـــن ســـَلَأبـــو ســـ) ق س د م( •
 . تقدم.ائب وغريهَّالس

 . تقدم.، اسمه عبد اهللا، صحايبُّزوميَْخسد املَمة بن عبد األَلَأبو س) ق يس ت( •
اسـمه : ، قيـلُّينَدَ املـُّهـريُّ الزُّيشَرُف القـْوَبن عبد الرمحن بن عـ )٢(أبو سلمة) ع( .٢٠٨١

 .اسمه وكنيته واحد: إسامعيل، وقيل:  وقيل،عبد اهللا
 م خ( وبرش بن سعيد،)س(س بن مالك وأن،)ت س(سامة بن زيدُ أ:روى عن

                                                        
 ).٣٣/٣٦٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٣٧٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٢١ 
ان َّسَ وحـ،)س خ( وجعفر بن عمرو بن أمية،)ع( وجابر،)د ت( وثوبان،)س ت د

ْ ومحــــ،بــــن ثابــــت  ورافــــع بــــن ،)س( ومحــــزة بــــن عمــــرو األســــلمي،ران بــــن أبــــانُ
 ، وزيـد بـن ثابـت،اد الليثيَّ، ورو)٤ م بخ( وربيعة بن كعب األسلمي،)س(خديج

 ،ْليَفُمرو بن نَ وسعيد بن زيد بن ع،ريَْه موىل امل وسامل،وزيد بن خالد اجلهني
مل يسمع منه، :  وقيل، وطلحة بن عبيد اهللا،يد بن سويدَّ والرش،رْخَامن بن صْلَوس

 ، وعبـد اهللا بـن سـالم،وعبادة بن الصامت كذلك، وعبـد اهللا بـن إبـراهيم بـن قـارظ
 وعبـد ،)ق س ت(ي بـن احلمـراءِدَ وعبد اهللا بن عـ،)س ت خ(وعبد اهللا بن عباس

وهو من - وعبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري ، وعبد اهللا بن عمرو،اهللا بن عمر
 وعبـد الـرمحن بـن نـافع بـن عبـد احلـارث ،فْوَ، وأبيه عبـد الـرمحن بـن عـ-أقرانه
 وعـن عـثامن بـن ،عـن نـافع بـن عبـد احلـارث اخلزاعـي:  وقيـل،)س بخ(زاعيُاخل
 وعمرو بـن أميـة ، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء بن يسار، وعروة بن الزبري،عفان
 ، وكريـب مـوىل ابـن عبـاس، وعمرو بن رافـع مـوىل عمـر بـن اخلطـاب،ريْمَّالض

ــة بــن أيب ســفيان،ومعاويــة بــن احلكــم ــْعَ وم، ومعاوي ــْعَل بــن أيب مِق ، ِّل األســديِق
 ، ويزيـد بـن نعـيم بـن هـزال، واملغرية بن شـعبة،يسْوَّيقيب الدَعُ وم،مرسل: يقال

ــــن طويعــــيش  ــــِْخب ــــن ط: ة وقيــــلَف  وعــــن أيب أســــيد ،فــــةِْخعــــن يعــــيش بــــن قــــيس ب
 وأيب ، وأيب ســـعيد اخلـــدري، وأيب الـــدرداء، وأيب أيـــوب األنـــصاري،الـــساعدي

 ، وأيب قتادة األنصاري،سفيان بن سعيد بن املغرية بن األخنس بن رشيق الثقفي
 ،ْسيَ ق)١(]بنت[ وفاطمة ، وعائشة،ليمُ وأم س، وزينب بنت أيب سلمة،وأيب هريرة

 . سلمةِّ وأم، بكرِّوأم

                                                        
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)١(



 ٢٢٢ 
 بن ْريكَُ، وبُّ واألسود بن العالء بن جارية الثقفي، إسامعيل بن أمية:روى عنه

 ، وجعفر بن ربيعة،كالب بن عيل:  ويقال، وثاممة بن كالب،عبد اهللا بن األشج
ـــ واحلـــارث بـــن عبـــد الـــرمحن القـــريش،واجلـــالح أبـــو كثـــري  ،ب خـــال ابـــن أيب ذئ
 وأبو صخر محيـد ،)س د( وحصن الدمشقي،زيد أبو يونس القويواحلسن بن ي
، وابـن )س د( وداود بن أيب عاصـم بـن عـروة بـن مـسعود الثقفـي،بن زياد املدين

اب عــىل َّتــَ وزيــد بــن أيب ع،فْوَأخيــه زرارة بــن مــصعب بــن عبــد الــرمحن بــن عــ
ن بــن  وابـن أخيـه سـعد بـن إبـراهيم بـن عبـد الـرمح،ْرضَّخـالف فيـه، وسـامل أبـو النـ

 وسـعيد بـن ،)خـت( وسعيد بن زياد األنصاري، القارظيالد وسعيد بن خ،فْوَع
 وسـلمة بـن ،وانْفَمة بـن صـَلَ وسـ،م سـلمة بـن دينـار، وأبو حـازيُربْقَأيب سعيد امل

ـــك بـــن عبـــد اهللا بـــن أيب ن،ليامن األحـــولُ وســـ،لْيـــَهُك  وصـــالح بـــن أيب ،رِمـــَ ورشي
 وصـخر بـن عبـد اهللا ، أبو واقد الليثـي وصالح بن حممد بن زائدة،ان املدينَّسَح

 ،ُّعبيَّ وعـامر الــش،ليمُ وصـفوان بـن سـ،ُّ وصـخر بـن أيب غلـيظ املــدين،بـن حرملـة
 وعبـد اهللا بـن ،والة عبد اهللا بن عبد الرمحنُ وأبو ط،وانْكَناد عبد اهللا بن ذِّوأبو الز

 ،ُّاملــدين وعبــد اهللا بــن أيب لبيــد ، وعبــد اهللا بــن فــريوز الــداناج،الفــضل اهلاشــمي
 وعبـد ، وعبد اهللا بن يزيد مـوىل األسـود بـن سـفيان،وعبد اهللا بن حممد بن عقيل

 وعبـد الـرمحن بـن ، األعـرجهرمـز وعبـد الـرمحن بـن ،بن سعيد األنـصاري )١(ربه
 ،ل بــن عبــد الــرمحن بــن عــوفْيَهُ وابــن أخيــه عبــد املجيــد بــن ســ،ُّوردان الغفـاري

 بــن مـــسلم وعتبـــة ،ُّاملــرصي )٢(خـــرضيب د اهللا بــن أيـــ وعب،وعبــد امللــك بـــن عمــري

                                                        
 . املصدروما أثبتناه من. عبد اهللا:  يف األصل)١(
 .وما أثبتناه من املصدر. حفص:  يف األصل)٢(



 ٢٢٣ 
 ،بـن مالـك الغفـاريعـراك  و،مِعْطُبري بن مُ وعثامن بن أيب سليامن بن ج،ُّينَدَامل

 وعمــر بـــن احلكــم بـــن ،ينهُّر الـــدَّامَ وعــ، وعطــاء بـــن الــسائب،وعــروة بــن الـــزبري
 وعمــرو بــن ،]أ-١٦٧[ وعمــر بــن عبــد العزيــز، وابنــه عمــر بــن أيب ســلمة،بــانْوَث

وكثـري بـن أيب كثـري مـوىل الكلبـي، الن بن أنـس ْيَ وغ،وعمران بن أيب أنس ،دينار
 ،لــةَمْرَ وحممــد بــن أيب ح،يمــيَّة، وحممــد بــن إبــراهيم بــن احلــارث التَرُمَابــن ســ

 ، وحممـد بـن عبـد الـرمحن مـوىل بنـي زهـرة،بـانْوَوحممد بـن عبـد الـرمحن بـن ث
 وحممـد ، علقمة وحممد بن عمرو بن،وحممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة

َ ومصعب بن حممد بن رش،بن مسلم بن شهاب الزهري  واملنـذر بـن أيب ،بيـلْحُ
 ، ونــوح بــن أيب بــالل، ونــافع مــوىل ابــن عمــر، وموســى بــن عقبــة،ُّينَدَاملنــذر املــ

َ والوليــد بــن عبــد اهللا بــن مج، وهــالل بــن عــيل بــن أســامة،وهــشام بــن عــروة  ،عْيــُ
 ،يطَسُ ويزيـد بـن عبـد اهللا بـن قـ،ن أيب كثـري وحييى ب،ُّوحييى بن سعيد األنصاري

 وأبــو بكــر بــن حممــد بــن ،وأبــو بكــر بــن حفــص بــن عمــر بــن ســعد بــن أيب وقــاص
 .، وأبو سعد البقال وأبو احلسن،عمرو بن حزم، وأبو بكر بن املنكدر

 ،ً فقيهـاًكان ثقة: ذكره حممد بن سعد يف الطبقة الثانية من أهل املدينة، وقال
مـــة ْوَ مــن أهــل د، مـــن قــضاعةيــةارض بنــت األصــبغ الكلبُه متـــُّمــُ وأ،كثــري احلــديث

صـىل اهللا عليـه وسـلم وال نعلـم أدركـت النبـي :  يقـال،دل مـن أطـراف دمـشقْنَاجل
 .ُّيشَرُ وهي أول كلبية نكحها ق،رواية )١(هلا

 . إمامٌثقة: قال أبو زرعة
عـروة  و، سـعيد بـن املـسيب:ًم بحـوراُ من قريش وجدهتٌأربعة: وقال الزهري

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. له:  يف األصل)١(



 ٢٢٤ 
وكــان أبــو :  قــال، وعبيــد اهللا بــن عبــد اهللا، وأبــو ســلمة بــن عبــد الــرمحن،بــن الــزبري

ُسلمة كثريا مما خيالف ابن عباس فح ًم لذلك من ابن عباس علام كثرياِرً ً. 
قـدم علينـا أبـو سـلمة بـن عبـد : ُّيِّبَّوقال حممد بن عبد اهللا بـن أيب يعقـوب الـض

ً وكـان رجـال صـبيحا،نالرمحن البرصة يف إمارة برش بن مـروا  كـأن وجهـه دينـار ،ً
 .ّيلْقَرِه

:  قـــال ابـــن ســـعد،هــــ٩٤تـــويف ســـنة : قـــال اهليـــثم بـــن عـــدي وحممـــد بـــن ســـعد
 ، ســنة٧٢تــويف ســنة أربــع ومائــة عــن :  قــال الواقــدي، ســنة٧٢باملدينــة وهــو ابــن 
 .وقيل غري ذلك

 .ُّجازيِه حَْيُببن ن )١(أبو سلمة) د( .٢٠٨٢
عـة عـىل مـن سـمع ُمُاجل« :عبـد اهللا بـن عمـروروى عن عبد اهللا بن هارون عـن 

 .ائفيَّد الطي روى عنه حممد بن سع.»داءِّالن
 روى عــن ،ام هـو باســمه أشــهرّحَّش، هـو عــثامن الــُّيْرصَمة البــَلَأبـو ســ) س ت د م( •

 . تقدم.التابعني
، مـشهور باسـمه ُّيْرصَ، موسـى بـن إسـامعيل البـُّكيأبو سـلمة التبـوذ) ق ت د م خ( •

 . تقدم. عنه البخاري وغريهوكنيته، روى
 .، تقدمُّيصْمِم احلْيَلُيامن بن سَلُمة سَلَأبو س) ٤( •

 .، آخر ال يعرفُّيصْمِاحل )١(مةَلَأبو س) ق( .٢٠٨٣

                                                        
 ).٣٣/٣٧٦: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٢٥ 
ْاة مجـَدَ صىل اهللا عليه وسلم قال له غَّبيَّاح أن النَبَروى عن بالل بن ر  يـا «: ٍعَ

 .ادَّوَ روى عنه عبد العزيز بن أيب ر.»اسَّ النِتِبالل أسك
 .روى له ابن ماجه هذا احلديث

 .، تقدمُّيَِفنَأبو سلمة الربيع بن حبيب احل •
َّسلم الـرسُ، هـو املغـرية بـن مـُّراسـاينُمة اخلَلَأبو سـ) ق يس ت بخ( •  هـو باسـمه ،اجَّ

 . تقدم.أشهر يروي عن التابعني
ن  عـــ، باســمه وكنيتـــهٌ، مـــشهورُّاعـــيَزُور بـــن ســلمة اخلُصْنـــَمة مَلَأبـــو ســ) س مــد م خ( •

 . تقدم.امن بن بالل وغريهيسل
ـــــو ســـــ) ق( .٢٠٨٤ ُّدينُْراأل: ، ويقـــــالُّديَْز األُّاميَّ الـــــشُّالعـــــاميل )٢(مةَلَأب ـــــل،ِّ اســـــمه :  قي

َّاحلكم بن عبد اهللا بن خطاف  .دْعَعبد اهللا بن س: ، وقيلَ
ــُ ع:روى عــن  بنــت احلــسن بــن عــيل بــن أيب وأنيــسة ،ِّهــريُّ والز،ّيسُبــادة بــن ن

 .حلسن البرصي، وأم أنس بنت اطالب
 وعبد اهللا بن عبـد اجلبـار ، وشيبان بن عبد الرمحن، سفيان الثوري:روى عنه
ر فـيام َّ وهـشام بـن عـام،ُّعاينْنَّ وأبو الزرقاء عبـد امللـك بـن حممـد الـصُّاخلبائري،

 .، والوليد بن مسلمقيل
 ٍاف لـيس بثقـةَّطـَأبو سلمة احلكم بـن عبـد اهللا بـن خ: »الكنى«قال النسائي يف 

 .ال مأمونو
                                                        

 ).٣٣/٣٧٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٣٧٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٢٦ 
 .ليس بثقة وال يكتب حديثه: وقال يف موضع آخر
 واحلــديث الــذي ، كــذاب مــرتوك، شــاميُّأبــو ســلمة العــاميل: وقــال أبــو حــاتم

 .نَْوم بن أيب اجلحديث أكث:  يعني،رواه باطل
اف كان يضع احلديث، روى عن َّاحلكم بن عبد اهللا بن خط: ُّارقطنيَّوقال الد

 .ًمخسني حديثا أو أكثر منكرة )١(شيخه بِّيَسُالزهري عن ابن امل
 هـو ينداحلكـم بـن عبـد اهللا بـن خطـاف األر: قال احلافظ عبد الغني بن سعيد

 .]ب-١٦٧[لعاميل الذي روى عنه أبو الزرقاءأبو سلمة ا
 ثنـا : ثنا عبـد امللـك بـن حممـد:رَّامَثنا هشام بن ع: قال أبو بكر بن أيب عاصم

 عن أنس أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قـال ،يهرُّ عن الزُّأبو سلمة العاميل
ـَ وتَكُقـُلُ حيـسن خ، مـع غـري قومـكُم اغـز يا أكـث«: نَْوم بن أيب اجلثألك م عـىل ُركْ

 وخــــري الــــرسايا ،فقــــاء أربعــــة، وخــــري الطالئــــع أربعــــونُّم خــــري الرث يــــا أكــــ،رفقائـــك
 رواه ابـن »َّلـةًا مـن قؤتى اثنـا عـرش ألفـُ ولن يـ،أربعامئة وخري اجليوش أربعة آالف
. ن اخلزاعـيْوَم بـن اجلـث أكـ:وقـال »الطالئـع«ماجه عن هشام بن عامر ومل يـذكر 

 .وليس له عنده سواه
ورواه أبو بكر بن أيب عاصم من وجه آخر عن عبد امللك بن حممد، ثنـا أبـو 

ي أبــو بــرش عــن الزهــري عــن وحــدثن:  عــن أنــس قــالِّهــريُّ عــن الز،ُّســلمة العــاميل
 .أنس مثله
 ، احلـسن بـن صــالح: روى عنـه،بـي عبــد اهللا بـن بـرشََلأبـو بـرش هـو احل: الثـم قـ

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر. نسخته:  يف األصل)١(



 ٢٢٧ 
 وهــو ثقـــة عنــدي، وأبـــو ســلمة العـــاميل لــيس بـــذاك يف ،وعبــد الـــسالم بــن حـــرب

 . واسمه عبد اهللا بن سعد،احلديث
 .ُّقاويَْل أبو برش هذا هو الوليد بن حممد الب:وقال احلافظ أبو القاسم

 .ُّديِْنالك )١(مةَلَأبو س) ت( .٢٠٨٥
ديق عن النبي صىل اهللا ِّة الطيب عن أيب بكر الصَّرُخي عن مَبَّ فرقد الس:روى عن
َ مؤمنا أو مَّ ملعون من ضار«: عليه وسلم قال  .بباُ روى عنه زيد بن احل.» بهَركًَ

 .روى له الرتمذي هذا احلديث
 وهــو شــيخ ،، مــشهور باســمه وكنيتــهُّمة حييــى بــن املغــرية املخزومــيَلَأبــو ســ) ت( •
 . تقدم.لرتمذيل

 .األعرج )٢(أبو سلمة)أ( .٢٠٨٦
 . وعنه أبو بكر بن عبد اهللا.بِرَعدي كَعن املقدام بن م

 .نيَهُاجل )٣(أبو سلمة)أ( .٢٠٨٧
 .قويل بن مرزَضُ وعنه ف.عبد الرمحن )٤(نبعن القاسم 

                                                        
 .)٣٣/٣٨١: (»هتذيب الكامل«) ١(
، قـــــــــــــال )٢/٤٧١: (»التعجيـــــــــــــل«و) ٤/٢٠٦٩: (»التـــــــــــــذكرة«و) ٥١٩ص: (»اإلكـــــــــــــامل«) ٢(

 .جمهول: احلسيني
) ٥١٧ص: (»اإلكـــــــامل« و)٩/٨٣(: »لــــــسان امليـــــــزان« و)٤/٥٣٣: (» االعتـــــــدالميــــــزان« )٣(

 .جمهول: ، قال احلسيني)٢/٤٧١: (»التعجيل«و) ٤/٢٠٦٩: (»التذكرة«و
 .املصدرخطأ، والتصحيح من . عن:  يف األصل)٤(



 ٢٢٨ 
َ رض:، اسمهُّْيسيَيل القِلَّأبو الس) ٤ م( • َنقـريب بـن ْيُ  . وغـريه، عـن عبـد اهللا بـن ربـاحُ

 .تقدم
 . تقدم. وهو تابعي، هو باسمه أشهر.بْهَ، هو زيد بن وُّنيَهُامن اجلْيَلُأبو س) ع( •
 . روى عــن التـــابعني،ذلككـــد بـــن عبــد اهللا ْيــَلُ، هـــو خُّيَرصَامن العــْيَلُأبــو ســـ) د م( •

 .تقدم
 . تقدم.، عن أيب اهليثم وغريهُّيِْرصاج املََّرح دْمَّأبو الس) ٤ بخ( •

ىل رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم وخادمـــه ، مـــو)١(حْمَّأبـــو الـــس) ق س د( .٢٠٨٨
 :اسمه إياد روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم حديثني: يقال
كنـت خـادم النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم وكـان إذا أراد أن يغتـسل : قال: األول

 .»وبَّ بالثني ظهرك واسرتِّلَ و«: قال
 .»م من بول الغالُّشَرُغسل من بول اجلارية ويُي«حديث : الثاين

ِ حم:روى عنه  . بن خليفةّلُ
 وال أعــرف لــه غــري هــذا احلــديث ،حْمَّال أعــرف اســم أيب الــس: قــال أبــو زرعــة

 .يعني األول
 .)٢(ةَّيَمُأبو س) فق( .٢٠٨٩

َوإن منْكم إال واردها ﴿: عن جابر بن عبد اهللا يف قولـه ُ َ َِ َّ ِ ِْ ُ ِ ْ﴾،غالـب ه قالـ 

                                                        
 ).٣٣/٣٨٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٣٨٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٢٩ 
 .عنهزياد بن سليامن عن كثري بن 

 .»الثقات«ن حبان يف ذكره اب
 . عن غالب بن سليامن عن سمية عن جابر:وقد وقع يف بعض النسخ

 .وهو وهم يف موضعني: قال شيخنا
اق بـن عبـد الـدار ّبَّلـة بـن الـسميك بن احلارث بـن عَكَْعبن ب )١(ابلَنَّأبو الس) ق س ت( .٢٠٩٠

ُّيشَرُيص القُبن ق  .ُّريَْدبَ العِ
ه ُّمـُة، وأَّنـَح:  وقيـلَّحبـة،:  وقيـله،ِّبـَ رُيـد لب: وقيـل،اسمه عمرو:  قيل،له صحبة

إنــه :  وقيـل، يـوم الفـتح وأســلم،ً وقـد كـان شـاعرا،عمـرة بنـت أوس مـن بنـي عــذرة
 .سكن الكوفة

 .عة األسلميةْيَبُروى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قصة س
 .ثانَدَفر بن أوس بن احلُ وز،ُّخعيَّ األسود بن يزيد الن:روى عنه
ًالثـة حـديثا واحــدا وهـو قـصة سـبيعة األســلمية مـن حـديث منــصور روى لـه الث ً

 .عن إبراهيم عن األسود بن يزيد
 .خر عن زفر بن أوس بن احلدثانآورواه النسائي من وجه 

ـ  ثنـا منـصور واألعمـش عـن :ُّائيورواه اإلمام أمحد عـن زيـاد بـن عبـد اهللا البكَّ
 .ل فذكرهبَانَّإبراهيم عن األسود وأيب الس

                                                        
 ).٣٣/٣٨٥: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٣٠ 
َّال يعــرف لألســود ســامعا مــن أيب الــس: رتمــذيقــال ال ً وســمعت حممــدا .ابلَنً
 .ابل عاش بعد النبي صىل اهللا عليه وسلمَنَّال أعرف أن أبا الس: يقول

 .بقي بعد النبي صىل اهللا عليه وسلم: وقال حممد بن سعد
 . تقدم. تابعي، يزيد بن أمية:، اسمهُّؤيلُّان الدَنِأبو س) ق س د( •

 .ُّجعيَْشاأل )١(نانِأبو س)أ( .٢٠٩١
 قيـل ،وع بنـت واشـقْبـريف ] أ-١٦٨[شهد قضاء النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم 

 .، روى حديثه عبد اهللا بن عيينة)٢(اسمه معقل بن يسار
ة، روى عــــن َّرُار بــــن مـــِ رض:، اســـمه األكــــربُّباينْيَّنان الـــشِأبـــو ســــ) س ت مــــد م بـــخ( •

 . تقدم.التابعني
 روى عنــه أبــو ،، اســمه سـعيد بــن سـناناين األصــغرْبيَّان الـشَنِأبـو ســ) ق يس ت د م( •

 . تقدم.داود الطياليس وغريه
، اســمه عيــسى بــن ســنان، روى عنــه محــاد بــن ُّيلَمْسَنان القــِأبــو ســ) ق ت قــد بــخ( •

 . تقدم.سلمة
ْري بــن زيــاد الربِثــَأبــو ســهل ك) ق ت د( • ــة،، مــشهور هبــامُّســاينُ  وقــد . روى عــن تابعي

 .تقدم

                                                        
 ).٢/٤٧٤: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢٠٧١: (»التذكرة«و) ٥١٨ص: (»اإلكامل«) ١(
 .سنان:  كذا، ويف املصادر)٢(



 ٢٣١ 
 .)١(لْهَأبو س) قد( .٢٠٩٢
 . هم أطفال املسلمني:قال »منيَأصحاب الي« : ابن عمر يف قولهعن

 .ُّديْعَّ السكليُ داود بن س:روى عنه
 .روى عن ابن عباس:  وقال»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 .، تقدممرو األنصاريَل حممد بن عْهَأبو س •
 .، موىل عثامن بن عفان)٢(لةْهَأبو س .٢٠٩٣

 . وعائشة، مواله عثامن:روى عن
 .بن أيب حازموعنه قيس 
 .ال أعرف اسمه: قال أبو زرعة
 . ثقةٌّتابعي: ُّيلْجِوقال الع

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ــرش الع ــَوقــال حممــد بــن ب  عــن إســامعيل بــن أيب خالــد عــن قــيس بــن أيب ُّديْب

الـسني ب، والـصواب فِّحُصـ: ُّارقطنيَّ قـال الـد.لة بالـشني املعجمـةْهَأبـو شـ: حازم
 .املهملة

 وزيد بـن أيب ،اه حييى بن سعيد القطان ووكيع وإبراهيم بن محيدرو كذلك 

                                                        
 ).٣٣/٣٨٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .أبو سهلة السائب بن خالد: وذكر املزي قبله ).٣٣/٣٩٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٣٢ 
 . وأبو معاوية وغريهم عن إسامعيل،بن عيل )١(امعث و، وأبو أسامة،ةنيسأ

لة أن عــثامن ْهَفحــدثني أبـو سـ: سْيَ قـال قـ:ثنــا وكيـع عـن إســامعيل: قـال أمحـد
ً عهدا وأنا َّد إيلِهَإن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ع: َِرصُار حني حَّقال يوم الد

 .وكانوا يرونه ذلك اليوم:  قال قيس. عليهٌصابر
 .روى له الرتمذي هذا احلديث فقط عن سفيان بن وكيع عن أبيه

 . يف ترمجة أيب شهمسهم وأبو •
 نـافع، روى عنـه ابـن أخيــه :، اسـمهُّحيْبَصـل بـن مالـك بـن أيب عــامر األْيَهُأبـو سـ) ع( •

 .سامء وقد تقدم يف األ.اإلمام مالك
 ،ثْيــــَرُاســــمه حـــسان بـــن ح: ، قيـــلُّيْرصَ البـــُّويَدَالعــــ )٢(ارَّوَّأبـــو الـــس) س م خ( .٢٠٩٤

إنـه :  وقيـل،نقذُم:  وقيل،حريف بالفاء:  وقيل،انَّث بن حسْيَرُح: وقيل
 .بيع العدويَّ بن الرْريَجُح
 ، وأبيـه عـيل بـن أيب طالـب، واحلـسن بـن عـيل،دب بن عبد اهللاْنُ ج:روى عن

 .ِّعيَخَّ بن سعد النري وعم،وعمران بن حصني
 وأبــو خلــدة ،احلــرضمي بــن الحــقو ،أشــعث بــن عبــد اهللا احلــداين: عنــهروى 

 ، وسـليامن األعمـش،ُّيـريَرُ وسـعيد اجل،ُّيلَذُخالد بن دينار، وخالد بن رباح اهلـ
 .ُّويَدَامة العَعَ وأبو ن،ياحَّ وأبو الت،ة بن خالدَّرُ وقتادة، وق،نْوَوعبد اهللا بن ع

                                                        
  .خطأ، والتصحيح من املصدر. وغنام:  يف األصل)١(

 ).٣٣/٣٩٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٣٣ 
 . وهو احلرضمي بن الحق،امن التيمي عن رجل عنهيى سلورو

ط عــن أيب الــسوار عــن يوروى معتمــر بــن ســليامن التيمــي عــن أبيــه عــن الــسم
 . عن النبي صىل اهللا عليه وسلم،خاله

 .فال أدري هو هذا أو غريه: » التهذيب «قال يف 
ة بن طابخة ي بن زيد مناِدَ من بني عُّويَدَار العَّأبو السو: قال حممد بن سعد

 .ًبن إلياس بن مرض، وكان ثقة
 .من ثقات الناس: ل أبو داود عن أيب السوار فقالِئُس: ُّريُوقال أبو عبيد اآلج

 .ُّسائيَّروى له البخاري ومسلم والن
 . تقدم.، تابعيُّربيْنَدامة العُار عبد اهللا بن قّوَّأبو الس) س( •
 .ران، شــيخ لــسفيان بــن عيينــةْمــِن ع، اســمه عمــرو بــُّديْهــَّوداء النَّأبــو الــس)عــس د( •

 .تقدم
 .»فة فنهاينَرَم يوم عْوَمر عن صُ عَسألت ابن« :ّجازيِح )١(وداءَّأبو الس) س( .٢٠٩٥

 . عمرو بن دينار:روى عنه
 .روى له النسائي هذا احلديث

 .ةَّيِوَ س، يف ترمجة أيبأبو سودة •
 .ابن أخي أيب أيوب األنصاري، )١(ةَرْوَأبو س) ق ت د( .٢٠٩٦

                                                        
 ).٣٣/٣٩٣: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٣٤ 
 . وعمه أيب أيوب،عدي بن حاتم :روى عن
ائب َّ وواصــــل بــــن الــــس،لهيــــثم بــــن عــــدي ســــعيد بــــن ســــنان شــــيخ ل:روى عنــــه
 .بْسَعن ابن أخي أيب أيوب ح: ، وقالُّ وحييى بن جابر الطائي،الرقايش
 .تابع عليهاُ احلديث، يروي عن أيب أيوب مناكري ال يُمنكر: ُّخاريُقال الب

 .ًفه حييى بن معني جداَّ ضع،يث يف احلدُفَّعَضُي: ُّقال الرتمذي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 روى عـن عبـد الـرمحن بـن حجـرية ،ةَّيِوَ عبيـد بـن سـ:، اسـمهُّيِْرصة املـَّيِوَأبـو سـ •
 . وقد تقدم يف األسامء. وعنه عمرو بن احلارث وغريه،]ب-١٦٨[وغريه

 ،رثب عـن عمـرو بـن احلـاْهـَروى له أبو داود عن أمحد بن صالح عن ابـن و
كتــــب مــــن ُمــــن قــــام بعــــرش آيــــات مل ي« :حــــديث عبــــد اهللا بــــن عمــــرو بــــن العــــاص

 .دةْوَ عن أيب س:، ووقع يف بعض الروايات عنده»الغافلني
 .ليفةَل بن خْيَهُوهو وهم، وقد نبهنا عليه يف ترمجة س: قال شيخنا

العبـد وابـن داسـة وغـري واحـد وأبـو احلـسن ابـن األعـرايب أبو سـعيد ابـن وقال 
جويــه عـــن ْنَيــد بـــن زُ وكــذلك رواه مح، وهــو الـــصواب،ةَّيِوَأبــو ســـ: داود عــن أيب

 .بْهَأمحد بن صالح، وكذلك رواه يونس بن عبد األعىل عن ابن و
 .ةَّيِوَ أبو س:يد، وقد غلط من قالُبيد بن محُد اسمه عْيَوُ أبو س:وقال ابن حبان
 . واهللا أعلم، ويف ذلك نظر،هكذا قال: قال شيخنا

                                                        
 ).٣٣/٣٩٤: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٣٥ 
ْ مم:، اسمهَُّيشبَم األسود احلَّالَأبو س) ٤ م بخ( • مامـة البـاهيل ُ روى عـن أيب أ،طورَ

 . تقدم.وغريه
ــك بــن مــ :، اســمهُّفــيَنَم احلَّالَأبــو ســ) س ت( • ــع،مَّالَسلم بــن ســُعبــد املل  . شــيخ لوكي

 .تقدم
 .خادم النبي صىل اهللا عليه وسلم، ومواله) ١(مَّالَأبو س)ق( .٢٠٩٧

 .صحابة من موايل بني هشامسمية الذكره خليفة بن خياط يف ت
 عن ،رَعْسِ عن م، عن حممد بن برش،بةْيَروى ابن ماجه عن أيب بكر بن أيب ش

م خــادم َّالَ عـن أيب سـ، عـن سـابق وهـو ابـن ناجيـة،أيب عقيـل وهـو هاشـم بـن بـالل
 ما من مسلم أو إنسان أو « :النبي صىل اهللا عليه وسلم عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

ً رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا إال :صبحُميس وحني يُني يد يقول حْبَع ً ً
 . هكذا وقع يف هذه الرواية»ًكان حقا عىل اهللا أن يرضيه يوم القيامة 

 والنسائي من روايـة ،من رواية شعبة »اليوم والليلة«وروى أبو داود والنسائي يف 
م أنـه كـان يف مـسجد دمـشق َّالَ سـ عن أيب، عن سابق بن ناجية، عن أيب عقيل،ْميَشُه
 .هذا خدم النبي صىل اهللا عليه وسلم فقام إليه فذكره:  به رجل فقالواَّمرَف

 .مَّالَ وهو أبو س،وهذا هو الصحيح: قال شيخنا
 .)٢(أبو سالم .٢٠٩٨

 .علمهال أ:  قال أبو حاتم.عن أيب حمذورة يف األذان
                                                        

 ).٣٣/٣٩٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/٣٨٥: (»اجلرح والتعديل«) ٢(



 ٢٣٦ 
 . تقدم، صحايب،، اسمه خداشمةَّالَأبو س) ق( •

ــَ القُّعــيَُتامل )١(ارةَّيَبــو ســأ) ق( .٢٠٩٩ ــةُّيسْي ــل،، وكــان مــوىل لبنــي بجال :  لــه صــحبة قي
 .مري بن األعلمُع:  وقيل،ة بن األعلمْريَمُاسمه ع

 .ة بن األعزلْريِمَبلغني عن ابن معني أن اسمه ع: ُّويََغقال أبو القاسم الب
 إن يـا رسـول اهللا:  قلـت:ىل اهللا عليه وسـلم يف زكـاة العـسلروى عن النبي ص

 .»فحامها يل«: يا رسول اهللا امحها يل قال:  قلت»ْرشُ العِّدَأ«: ًال قالْحَيل ن
  ...)٢( قال اإلمام أمحد. مرسلُّمشقيِّامن بن موسى الدْيَلُ س:روى عنه

 .، وليس له عنده سواهوأخرجه ابن ماجه من حديث وكيع   
 عــن ســعيد بــن ،هرسُ ثنــا أبــو مــ:ورواه الطــرباين عــن أيب زرعــة الدمــشقي، قــال

 . عن سليامن به،عبد العزيز

                                                        
 ).٣٣/٣٩٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 كـــذا وقعـــت العبـــارة يف األصـــل، وفيهـــا ســـقط ظـــاهر حيـــث مل يـــسق روايـــة أمحـــد، فانظرهـــا )٢(

 ).٣٣/٣٩٩: (»هتذيب الكامل«يف



 ٢٣٧ 

 
ُّ ســعيد بــن يزيــد القتبــاين املــرصي)١(ُأبــو شــجاع) س ت د م( • ْ ِ . لليــث بــن ســعد، شــيخ ُّ

 .تقدم
ً، عــن أيب طيبــة عــن ابــن مــسعود مرفوعــا)٢(أبــو شــجاع .٢١٠٠ مــن قــرأ الواقعــة مل «: َْ

ِتصبه فاقـة يـى، ورواه َّ عـن الـرسي بـن حي»جامعـه« رواه ابـن وهـب يف »ُ
 .»فضائل القرآن«أبو عبيد يف 

ُّأبو شجرة كثري بن مرة احلرضمي الرهاوي) ٤ر( • َُّ ُّ َّ ُْ َ َ  .تقدم. ، تابعيَ
ْأبو رشيح) ع( .٢١٠١ َ ُّ اخلزاعي العدوي الكعبي)٣(ُ ُّْ ُّ ََ َ اسـمه خويلـد بـن : ، له صـحبة، قيـلُ

: ، وقيـل)٤(هاين بن عمـرو:  وقيل،عبد الرمحن بن عمرو: عمرو، وقيل
 .، واملشهور األول)٥( عمروكعب بن

 .َأسلم يوم الفتح، وكان حيمل أحد ألوية بني كعب الثالثة يومئذ
                                                        

 ).٣٣/٤٠٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/٩٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٣٦: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٣٣/٤٠٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 .»هتذيب الكامل«ن زيادات احلافظ ابن كثري عىل هذا الوجه يف اسمه م)٤(
 .»هتذيب الكامل«هذا الوجه يف اسمه من زيادات احلافظ ابن كثري عىل)٥(



 ٢٣٨ 
 .النبي صىل اهللا عليه وسلم، وعن عبد اهللا بن مسعود: روى عن
ُّسـعيد املقـربي: روى عنـه ُ، وسـفيان بـن أيب العوجـاء، ونـافع بـن جبـري بــن )ع(ُ ْ َ ُ

ُّمطعم، وأبو سعيد املقربي ُ ْ َ. 
َمات باملدينة سنة ثامن وستني، وقد روى عن النبـي صـىل اهللا : دقال ابن سع َ

 .عليه وسلم أحاديث
ُّأبــو رشيـــح عبــد الـــرمحن بـــن رشيــح املعـــافري اإلســـكندراين) ع( • ُّْ َ َ َ َُ ، شــيخ ابـــن وهـــب ُ

 .تقدم. وغريه
َأبو رشيح) ق( .٢١٠٢ ُ)١(. 

قتـــادة، وحممـــد بـــن زيـــد : روى عنـــه. عـــن أيب مـــسلم مـــوىل زيـــد بـــن صـــوحان
ُّالعبدي ْ َ. 

 .» الثقات «ذكره ابن حبان يف 
 .ًروى له ابن ماجه حديثا تقدم يف ترمجة حممد بن زيد

َأبو شعبة) س م بخ( .٢١٠٣ ْ ِّ، موىل سويد بن مقرن )٢(ُ ُ َُ ٌّاملزين، كويف]أ-١٦٩[َ ُ ُّ َ ُ. 
ِّمواله سويد بن مقرن: روى عن ُ َُ ْ  .وعنه حممد بن املنكدر. َ

 .» الثقات «ذكره ابن حبان يف 
ً ومــسلم والنـــسائي حــديثا واحــدا مــن حـــديث »األدب«خــاري يف ُروى لــه الب ً
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 ٢٣٩ 
َ عـن مــواله سـويد، قــالشـعبة، عــن حممـد بــن املنكـدر عنــه ًلطـم رجــل غالمـا لــه : ُ َ َ

َّأمـا علمــت أن الـصورة مـــحرمة: فقـال ســويد ُ لقــد رأيتنـي ســابع سـبعة إخــوة عــىل ،َُ
أمره النبـي صـىل عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم ما لنا إال خادم، فلطمـه أحـدنا فـ

 .اهللا عليه وسلم أن يعتقه
ُّأبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي) ع( • ِْ ْ َ َ  .تقدم. ، برصي تابعيَّ
ُّأبو الشعثاء، سليم بن أسود املحاريب) ٤( • ُ ْ َُ َ ْ  .تقدم. ، تابعيَّ

 .األنصاري) ١(ُأبو شعيب)أ( .٢١٠٤
 .روى عنه أبو مسعود األنصاري وجابر

ْأبو شعيب الصلت بن دين) ق ت( • ُّار البرصيَّ  .، املعروف باملجنونَْ
 .تقدم. روى عن التابعني

َأبو شعيب صاحب الطيالسة) د( •  .تقدم يف األسامء. شعيب: ، ويقالَّ
َ بن ضباب)٢(ِّأبو الشامل) ت( .٢١٠٥ ِ. 

ْأربع من سنن املرسلني«: عن أيب أيوب األنصاري  . وعنه مكحول.»ُ
 .احلديثال أعرف اسمه وال أعرفه إال يف هذا : قال أبو زرعة

ْأبو شمر) س م( .٢١٠٦ ُّ الضبعي البرصي)٣(ِ َ َْ ُّ ُّ. 
ِّعائذ بن عمـرو املـزين، وعبـادة بـن الـصامت مرسـل، وعبـد اهللا بـن : روى عن َ َُ
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 ٢٤٠ 
ْأيب مليكة، وأيب عثامن النهدي َّْ َ ُ. 

ْشعبة، والصلت بن طريف البرصي جار مهدي بن ميمون: روى عنه ََّ َ ْ. 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ُم والنـسائي حـديثا واحـدا مــن حـديث شـعبة عنـه عـن أيب عــثامن روى لـه مـسل ً ً ُّ َّ
ـــرة ّالنهـــدي عـــن أيب هري ـــثالث«: َّ ـــل النـــوم، وركعتـــي : أوصـــاين خلـــييل ب َّالـــوتر قب

ْالضحى، وصوم ثالثة أيام من كل شهر َ  . ورواه أمحد عن غندر عن شعبة،»ُّ
ُأبو الشموس) خت( .٢١٠٧ ُّ البلوي)١(َّ َّ، معدود يف الصحابةََ ٌ. 
ْســربة : ث األنبيـاء، ويــروى عــن مــن أحاديــ»ذكـر ثمــود« البخــاري يف بــاب قـال َ
ُمعبد وأيب الشموس أ )٢(بن ََّ َ  . بإلقاء الطعامن النبي صىل اهللا عليه وسلم أمرْ

ُوقد روى الطرباين هذا احلديث بتاممه مـن حـديث زيـاد بـن نـرص، عـن سـليم  ْ َ
َبــن مطــري، عــن أبيــه، عــن أيب الــشموس الب ْ ــَُ النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم أن « :ويَل

س ْيَ وذو احلـــ،ينـــهِجَني عِجـــَ فـــألقى ذو الع،ر عـــن بئـــرهمْجـــِ يـــوم احلُهَهنـــى أصـــحاب
 .»هَسْيَح
 . موسـى بـن نـافع، روى عـن التـابعني:، اسـمهاط الكبـريَّنـَهاب احلِأبو شـ) س م خ( •

 .تقدم
 . تقدم. عبد ربه بن نافع:، اسمهاط الصغريَّنَهاب احلِأبو ش) ق س د م خ( •

                                                        
 ).٣٣/٤٠٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. أيب:  يف األصل)٢(



 ٢٤١ 
 .بةْيَاسمه يزيد بن أيب ش:  قيل،، له صحبة)١(مْهَأبو ش) س( .٢١٠٨
ــُادَدِعــ  عــن حممــد بــن عبــد اهللا ُّ لــه حــديث واحــد، رواه النــسائي،وفينيه يف الكُ
 عن قيس بن أيب ، عن بيان،فيانُيم بن سَرُ عن ه، عن األسود بن عامر،ُّميَّرَُخامل
ـُجاريـة فأخـذتت يب َّرَكنت باملدينة فم: م قالْهَ عن أيب ش،حازم  ثـم ،هاِحْش بكَ

 َ صــــاحبَألــــست: أتيــــت النبــــي صــــىل اهللا عليــــه وســــلم وهــــو يبــــايع النــــاس فقــــال
 . فبايعني،ال أعود يا رسول اهللا:  فقلت؟ذةْيَبُاجل

 :ومن األوهام
مــن الغــرية مــا « : عــن أيب هريــرة،مْهَ أبــو ســ:، ويف بعــض النــسخ)٢(مْهَأبــو شــ) ق( •

 .وعنه حييى بن أيب كثري .» ومنها ما يكره اهللا،حيب اهللا
 .مْلَ وهو وهم وصوابه أبو س،مْهَأبو ش :»األطراف«قال ابن عساكر يف 

 ،ًأبــو ســلم وهــو وهــم أيــضا :»األطــراف«ة نــسخ مــن َّدِهكــذا يف عــ:قــال شــيخنا
 . واهللا أعلم، وهو ابن عبد الرمحن بن عوفة أبو سلم:وإنام الصواب

، هـو إبـراهيم بـن عبـد اهللا غريَّ الـصُّيسْبـَة العَْبيَة بن أيب بكر بن أيب شـَْبيَأبو ش) ق يس( •
 .بةْيَبن حممد بن أيب ش

 . وقد تقدم.وابن ماجه »اليوم والليلة« يف ُّسائيَّروى عنه الن
 . تقدم. تابعي، يوسف بن إبراهيم:، اسمهُّهريْوَة اجلَْبيَأبو ش) ق ت( •
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 ٢٤٢ 
 . تقدم.ُّهاويُّة حييى بن يزيد الرَْبيَأبو ش) د( •
 . تقدم.، سعيد بن عبد الرمحن، روى عن التابعنيُّديْيَبُّبة الزْيَأبو ش) س( •
 ،ةتيبـ عن احلكم بن ع، إبراهيم بن عثامن:، اسمه الكبريُّْيسبَأبو شيبة الع) ق ت( •

 . تقدم.وغريه
 .، روى عـن الوليــد بـن مـسلم وغــريهُّديْنـِبة حييــى بـن عبـد الــرمحن الكْيَأبـو شـ) ق( •

 .تقدم
 . تقدم. تابعي،ُّالواسطي: ، ويقالويفُالرمحن بن إسحاق الكبة عبد ْيَأبو ش) ت د( •

 اجلراح بن الـضحاك : روى عنه.مْيكُ، عن عبد اهللا بن ع)١(بةْيَأبو ش) ق ت( .٢١٠٩
تمـــــل أن يكــــــون أحــــــد هــــــؤالء ُ حي،ُّزاريَ وأبــــــو إســــــحاق الفــــــ،ُّديْنـــــِالك

 . واهللا أعلم.املذكورين
 .القايض )٢(بةْيَأبو ش .٢١١٠

 .)٣(]»تقوم الساعة يف آذار «: []ب-١٦٩[بن عيل حديثروى عن آدم 
 ،وان بــن خالــدْيــَاســمه ح: ، قيــلُّيْرصَ البــُّداينْمــَ اهلُّنــائيُاهل )٤(ْخيَأبــو شــ) س د( .٢١١١

 .وانْيَخ: وقيل
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 ٢٤٣ 
 وهـو ممـن قـرأ القـرآن ،ثامن بـن أيب العـاصُ أتانا كتاب عمر ونحن مع عـ:قال
 . أيب موسى األشعري من أهل البرصةعىل

 واسم أخيه ،عن أخيه عن معاوية:  وقيل، ومعاوية،مرُع عبد اهللا بن :روى عن
َّمح َّأبو مح: ان وقيلِ  .انِ

ْبيهس بن فهدان، :روى عنه ْ  وحييـى بـن ،اقَّر الورَطَ وم،تادةَ وق، وعبيد موالهََ
 .أيب كثري

 .مات بعد املائة: أهل البرصة وقالقراء ذكره خليفة يف الثانية من 



 ٢٤٤ 

 
سلم بـن ُاسـمه مـ:  قيـل،نوءةَ، مـن أزد شـُّويفُ الكـُّديَْزاأل )١(أبو صادق) ق ص( .٢١١٢

 .عة بن ناجذعبد اهللا بن ناجذ أخو ربي:  وقيل،يزيد
 ،ِّنـديِيم الكَلـُ وع،عـيَخَّ وعبد الـرمحن بـن يزيـد الن، ربيعة بن ناجذ:روى عن

ْمرســل، وخم: وعــيل بــن أيب طالــب يقــال  وأيب حمــذورة مرســل، ،مْيَلُف بــن ســَنــِ
 . كذلكوأيب هريرة
عيب ُ وش،ْليَهُمة بن كَلَوسعتيبة، م بن كََ واحل،صريةَ احلارث بن ح:روى عنه

َبحَبن احل  والقاسم بـن الوليـد ،ريَمُمرو بن عَ، وعُّقفيَّغرية الثُ وعثامن بن امل،ابْ
 .ُّديْبَور العُفْعَ، وأبو يُّعوديْسَ وأبو عبد الرمحن امل،ُّداينَْماهل

 .ثقة: قال يعقوب بن شيبة
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ائي كالمهـــا روى عـــن عـــيل ومل َّرتي الطـــْخـــَهـــو بابـــة أيب الب: وقـــال أبـــو حـــاتم

 .يسمع منه، وأبو صادق مستقيم احلديث
اسمه مـسلم بـن : إنه عبد اهللا بن ناجذ أخو ربيعة بن ناجذ، وقيل: قال النسائي

                                                        
 ).٣٣/٤١٢: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٤٥ 
 .يزيد

 .يعة بن ناجذ أنه أخو ربُّب البغداديِالعُوكذلك قال أمحد بن م
 .ابَّتامن يف الكُْلِم عىل الغِّلَسُرأيت أبا صادق ي: امنْهَوقال عيسى بن ط

ًوابن ماجه حديثا تقدم يف ترمجة ربيعة بن  »اخلصائص«روى له النسائي يف 
 .ناجذ

 .ُّيندر األُّ الشاميُّعريَْشاأل )١(أبو صالح) ق( .٢١١٣
 وأيب ،انــة األزدي وأيب رحي، وأيب أمامــة البــاهيل، كعــب األحبــار:روى عــن

 .، وأيب هريرة وأيب مالك األشعري،عبد اهللا األشعري
 وراشـد ، وحسان بـن عطيـة،د اهللا بن أيب املهاجري إسامعيل بن عب:روى عنه

 .، وأبو سالم األسود وعبد الرمحن بن يزيد بن متيم،بن داود الصنعاين
 .ذكره أبو زرعة الدمشقي يف الطبقة التي تيل العليا

 .ال أعرف اسمه: زرعةقال أبو 
 .ال بأس به: وقال أبو حاتم

مــوىل  عــثامن بــن : ، ويقــالُّ، ويقــال األنــصاريُّشــعريَاأل )٢(أبــو صــالح) فــق( .٢١١٤
 .إنه والذي قبله واحد، روى عن أيب أمامة الباهيل:  يقال،انَّفَع
ـــِني الفَصُ أبـــو احلـــ:روى عنـــه  فـــام ،مَّنَهـــَى مـــن كـــري جَّمـــُاحل« : حـــديثُّسطينيَل
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 ٢٤٦ 
ّحظه املؤمن منها كان  َأصاب  .»فسريَّالت«أخرجه ابن ماجه يف  »ارَّمن النَ

، كاتـــب الليـــث بـــن ُّيْرصِ املـــُّنـــيَهُأبـــو صـــالح عبـــد اهللا بـــن صـــالح اجل) ق ت د خـــت( •
 . تقدم.سعد
 . اخلازن:وقيلاحلادي، : ،  وقيلُّاحلارثي )١(أبو صالح) يس( .٢١١٥
ً إن اهللا كتب كتابا قبل « :مشري عن النبي صىل اهللا عليه وسلَعامن بن بُّ الن:عن

 أنـزل يف ذلـك ، فهو عنده عىل العرش، بألفي عام واألرضأن خيلق الساموات
ُ بيتـا قُطان ال يلـجْيَّ وأن الـش،الكتـاب آيتـني خـتم هبـام سـورة البقـرة ئـت فيـه ثـالث ِرً

عـن أيب : من حديث أيب قالبـة عنـه، وقيـل »اليوم والليلة« يف ُّسائيَّ رواه الن»ٍليال
 .شريَعامن بن بُّ عن النّنعاينَّبة عن أيب األشعث الصقال

 عـن ،األحـول )٢( عقبـة بـن عبـد اهللا األصـم عـن عاصـمقال يزيد بـن هـارون عـن
 .ًعامن بن بشري موقوفاُّ عن الن،أيب صالح
 عن أيب قالبة أنه ، عن أيوب،اد بن منصورَّبَ عن ع:ةَّان بن سعيد مرْحيَوقال ر

 .امن بن بشري، عن النعحدثه أبو صالح
 عن أيب صالح ، عن أيب قالبة، عن أيوب، عن عباد بن منصور:قال أبو أسامة

ّخــز وكــان مــن :قــال أبــو أســامةاخلــازن  قــال : النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم قــال َانُ
 . ومل يذكر النعامن بن بشري، فذكره.رسول اهللا

 .لبخـــاري هـــو شـــيخ ل،، مـــشهور هبـــامأبـــو صـــالح عبـــد الغفـــار بـــن داود) ق س د خ( •
                                                        

 ).٣٣/٤١٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .عامر:  يف املصدر)٢(



 ٢٤٧ 
 .تقدم

إنـــه :  قــال بعــضهم، عبــد الــرمحن بــن قــيس:، اســمهُّفــيَنَأبــو صــالح احل) س د م( •
 . تقدم. تابعي،فيَنَماهان احل

 .ُّويفات الكَُّيَّع الزْيَمُ س: اسمه،، آخرُّفيَنَاحل )١(أبو صالح .٢١١٦
َيروي عن رش  وأبـو إرسائيـل ، محاد بن أيب سليامن: ويروي عنه.يح القايضُ

 .املالئي
ــــو حــــاتمقــــال ــــروي عــــن ابــــن عمــــر عــــن عمــــر يف :  أب الــــدرهم «وهــــو الــــذي ي

 .]أ-١٧٠[ًر متييزاِكُذ .»بالدرمهني
 .ُّاخلوزي )٢(أبو صالح) ق ت بخ( .٢١١٧

 من ال يـسأله «: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: روى عن أيب هريرة قال
 .طاََّر روى عنه أبو املليح الفاريس اخل.» -يعني اهللا عز وجل-يغضب عليه 

 . ضعيف احلديث:عن ابن معني: ُّورقيَّقال عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الد
 . هذا احلديث فقط، وابن ماجه،والرتمذي »األدب« يف ُّروى له البخاري

 .تقدم. ذكوان، مشهور هبام، تابعي: اسمه. أبو صالح السامن) ع( •
 .متقد. سعيد بن عبد الرمحن، تابعي: اسمه. أبو صالح الغفاري) د( •
 . هــو شــيخ للنــسائي،، هــو باســمه أشــهرُّأبــو صــالح حممــد بــن زنبــور املكــي) س( •

                                                        
 ).٣٣/٤١٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٤١٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٤٨ 
 .تقدم

 . تقدم. تابعي،هانْبَ ن: اسمه،وأمةَّ، موىل التأبو صالح) خ( •
 ،مــــوىل أم ســــلمة:  ويقـــال،حــــة بـــن عبيــــد اهللاْلَ، مـــوىل ط)١(أبـــو صــــالح) ت( .٢١١٨

 .زاذان
 ،أفلح: قال لهًا لنا ي اهللا عليه وسلم رأى غالمروى عن أم سلمة أن النبي صىل

 .»كَهْب وجّتر«:  فقالخ،َفَإذا سجد ن
 .روى عنه ميمون أبو محزة

 ، احلــارث: اســمه، مــرصي،، مــوىل عــثامن بــن عفــان)٢(أبــو صــالح) س ت( .٢١١٩
 .بركان: ويقال
 . مواله عثامن:روى عن
 . أبو عقيل زهرة بن معبد:روى عنه

ًروى لــه النــسائي والرتمــذي حــديثا واحــدا عــن مــواله  ربــاط يــوم يف «:ًرفوعــامً
 . احلديث»سبيل اهللا خري من ألف يوم فيام سواه من املنازل 

، مـشهور باسـمه وكنيتـه، روى عـن كبـار التـابعني ُّويفُة الكَْرسيَأبو صالح م) س د( •
 .تقدم

                                                        
 ).٣٣/٤٢٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٤٢٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٤٩ 
 .ءاسمه مينا:  قال مسلم،، موىل ضباعة)١(أبو صالح) ت( .٢١٢٠

 أمتـي مـن سـتني  أعـامر« :روى عن أيب هريرة عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم
 .»سنة إىل سبعني سنة

 .كامل أبو العالء: روى عنه
 .» الثقات «ذكره ابن حبان يف 

 .ذكوان:  ويقال،باذان:  ويقال، باذام: اسمه،، موىل أم هانئأبو صالح •
 .تابعي تقدم يف حرف الباء

ْ، رجل من مه)٢(أبو صالح .٢١٢١  .دانَ
 وعنـه عبـد العزيـز .واحلريـرر عن عيل يف حتـريم الـذهب عن عبد اهللا بن زري

 .بن أيب الصعبة
 . وهــو خطــأ،هكــذا وقــع يف بعــض النــسخ املتــأخرة مــن النــسائي: قــال شــيخنا

 . وهو الصواب،حَلْفَ أبو أ:ويف األصول القديمة
 . هـو شـيخ البـن املبـارك وغـريه،دان بن ساملْعَ س:، اسمهُّيلَْياح األَّبَّأبو الص) د( •

 .تقدم

                                                        
 ).٣٣/٤٢٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٤٢٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٥٠ 
  .ِّخعيَّ، موىل إبراهيم النويفُ الكْريََسيامن بن يلُاح سّبَّأبو الص) ق( •
 . تقدم.، روى عن التابعنيرصي املُّنيْيَعُّ الرْريَمُاح حممد بن شَّبَّأبو الص) س( •

 .)١(ارَّحُأبو ص .٢١٢٢
 .مالكبن  عبد السالم : وعنه.عن أبيه عن عيل
 .جمهول: قال أبو حاتم

 . تقدم.تابعي ،يةَمُ، اسمه يزيد بن أيب سُّييلَر األْخَأبو ص •
محيــد بــن : ، ويقــالُّينَدَاط املــَّرَيــد بــن زيــاد اخلــُر محْخَأبــو صــ) ق عــس ت د م بــخ( •

 . تقدم.ر، روى عن التابعنيْصخ
 . تقدم.، روى عن التابعنيُّحاريبُاد املَّدَرة جامع بن شْخَأبو ص) ع( •
 .، تقدمليامن بن كنديرُ سُّيلِْجأبو صدقة الع •
 . تقدم.، اسمه توبةن مالك موىل أنس ب،قةَدَأبو ص) س( •
 . تقدم. تابعي، بكر بن عمرو:، اسمهُّيِاجَّيق النّدِّأبو الص) ع( •

ْأبو رص) ٤ م بخ( .٢١٢٣  ،سْيَ واسـمه مالـك بـن قـ،، له صـحبةُّ املازينُّاألنصاري )٢(مةِ
:  وقيـل،قـيس بـن مالـك بـن أيب أنـس: س، وقيـلْيَمالك بـن أيب قـ: وقيل

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٢/٥٣٩: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٣٩٥: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/٩٨.( 
 .)٣٣/٤٢٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٥١ 
ــك بــن أســعد ــل مــن بنــي مــازن بــن الن،مال مــن بنــي عــدي بــن : جــار، وقي

 .ًالنجار، شهد بدرا وما بعدها
 . وعن أيب أيوب األنصاري، النبي صىل اهللا عليه وسلم:روى عن
َ وعبـد اهللا بـن حم،ُّميَم احلـرضْيَعـُ زياد بن ن:روى عنه س ْيَ وحممـد بـن قـ،يـزْريُ

 .موالة األنصار ولؤلؤة ،ُّظيَرُ، وحممد بن كعب القُّينَدَامل
ْمل خي: ر بن عبد الربقال أبو عم  ،ًف يف شهوده بدرا وما بعدها من املشاهدََلتُ
 .ًوكان شاعرا

 وهـو باسـمه أشـهر، روى ، عبـد العزيـز بـن أيب الـصعبة:، هـوَةبْعَّأبو الـص) ق س( •
 . تقدم.عن التابعني

 .سْيَيد بن قَوُ س:، يف ترمجةريةِمَوان بن عْفَأبو ص)ق س د( •
 عبــد اهللا بـن ســعيد بــن عبـد امللــك بــن :، اســمهُّيِوَمـُوان األْفَأبـو صــ) س ت د م خ( •

 . تقدم.مروان، روى عن يونس بن يزيد وغريه
 . تقدم.، عن ابن عباسرانْهِوان مْفَأبو ص) د( •

 .)١(أبو صفوان .٢١٢٤
 .ارَّوَبن س] ب-١٧٠[ وعنه أشعث .عن ابن مسعود مرسل

 .جمهول: قال أبو حاتم
 .)١(أبو صفوان .٢١٢٥

                                                        
 .)٩/٩٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٤٠: (»ميزان االعتدال«و) ٩/٣٩٥: (»اجلرح والتعديل«) ١(



 ٢٥٢ 
 .اف بن أيب خالدَّ وعنه عط.لحيد بن أيب صاَبُعن حممد بن ع
 .ضعيف: قال أبو حاتم

 .)٢(أبو صفوان .٢١٢٦
 .عن عطاء بن رباح

 .ضعفه أبو حاتم: » امليزان «قال يف 
ًضــيقا حرجــا﴿أن عمــر بــن اخلطــاب قــرأ « :ُّيِقفــَّالث )٣(تْلَّأبــو الــص) قــد( .٢١٢٧ ً﴾..« 

 .ر اليامميَّ عبد اهللا بن عامه روى عن.احلديث
 .ثه يف البرصيني، حدي)٤(تْلَّأبو الص) ق( .٢١٢٨

 أتيت ليلة أرسي يب عىل قوم بطوهنم كالبيوت « :روى عن أيب هريرة حديث
ــ ــت،مــن خــارج بطــوهنمتــرى ات َّفيهــا احلي ــل:  قل ــَأك:  قــال؟مــن هــؤالء يــا جربي  ُةَل

 . روى عنه عيل بن زيد بن جدعان.»باِّالر
 ً.الَّطوُ وروى له أمحد م،روى له ابن ماجه هذا احلديث

ا َضــِّ، روى عـن عـيل بـن موسـى الرُّويَرَت عبـد الـسالم بـن صـالح اهلـْلَّأبـو الـص) ق( •
 . تقدم.وغريه

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٤٠: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٣٩٥: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/٩٩.( 
 ).٩/٩٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٤٠: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٣٣/٤٢٨: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٣/٤٢٨: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٢٥٣ 
 .)١(لتَّأبو الص) د( .٢١٢٩
 . روى عنه أبو رجاء.»ر َدَ إىل عمر بن عبد العزيز يسأله عن القٌكتب رجل«

 .ُّاحلوشبيت شهاب بن خراش ْلَّ إنه أبو الص:قيل
 تقــــدم يف .ْبيَهُ صــــ: اســــمه، عبــــاس، مــــوىل ابــــنُّيْرصَباء البــــْهَّأبــــو الــــص) س د م( •

 .األسامء
 .ُّويفُالك )٢(هباءَّأبو الص) فق ت( .٢١٣٠

 .روى عن سعيد بن جبري
 ، وأخـــوه ســـعيد بـــن زيـــد، ومحـــاد بــن زيـــد، احلـــسن بـــن أيب جعفـــر:روى عنــه

 .ُّاسبيَّ وموسى بن سعيد الر،ُّدالينْيَّوعامرة بن زاذان الص
 .» الثقات «ذكره ابن حبان يف 

ً حديثا واحداُّمذيِّروى له الرت  . آخر»التفسري« وابن ماجه يف ،ً
عن :  وهذا لفظه،أما حديث الرتمذي فرواه هو وحممد بن إسحاق بن خزيمة

 عـن ، عـن أيب الـصهباء،سـمعت محـاد بـن زيـد: قـالاحلـريش، حممد بن موسـى 
إذا أصـــبح ابـــن آدم فــــإن «:  عـــن أيب ســـعيد اخلـــدري رفعـــه قـــال،ســـعيد بـــن جبـــري

 فـإنام نحـن بـك فـإن اسـتقمت ، اتـق اهللا فينـا:تقول لهتكفر اللسان، ها َّلُاألعضاء ك
 .»ججناوْاعوججت اعمنا وإن َقَاست

                                                        
 ).٣٣/٤٢٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٤٣٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٥٤ 
 نحــوه، ومل ، عــن محــاد بــن زيــد، عــن أيب أســامة،ثــم رواه الرتمــذي عــن هنــاد

 . موسى حممد بنهذا أصح من حديث: يرفعه، وقال
 . تقدم. وغريهارَّوَ، عن أشعث بن سمونْيَشري بن مَفي بْيَأبو ص) ق( •



 ٢٥٥ 

 
 تقـدم يف . عـن التـابعني،، مـشهور هبـامُّداينْمـَح اهلَْيبُسلم بـن صـُى مَحُّأبو الض) ع( •

 .األسامء
 .ه يف البرصينيُادَدِ، ع)١(اكّحَّأبو الض) فق( .٢١٣١

جرة َة شــَّنــَن يف اجلإ« :روى عــن أيب هريــرة عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم
 .» شجرة اخللد:قطعهاَعام ال يها مائة ِّليسري الراكب يف ظ
 .روى عنه شعبة

 . وغــريه، بــن املــدينيّ، مــشهور هبــام، شــيخ لعــيليــاضِة أنــس بــن عَرْمَأبـو ضــ) ع( •
 .تقدم

                                                        
 ).٣٣/٤٣٣: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٥٦ 

 
 وعنـه جعفـر .ّ، روى عن احلسن البـرصيُّيَْرصدي البْعَّالس )١(أبو طارق) ت( .٢١٣٢

 .ُّيَِعبُّليامن الضُبن س
مـل َْعيَمن يأخذ عني هـؤالء الكلـامت ف« :هريرة حديث أيب ُّمذيِّروى له الرت

 . ال نعرفه إال من حديث جعفرٌغريب:  قال »...هبن
 ِّ للبخـــاريٌ شـــيخ،، مـــشهور هبـــامُّيْرصَ البـــُّائيَّم الطـــَزْخـــَأبـــو طالـــب زيـــد بـــن أ) ٤ خ( •

 . تقدم.وغريه
 .تقدم. ، أحد الضعفاءقوبْعَأبو طالب حييى بن ي •

 :وأما
 .امَّجَحلبعي اُّالض )٢(أبو طالب .٢١٣٣

كــان رجــل : ةّرَ وقــال مــ،ً وعنــه قتــادة وأثنــى عليــه خــريا.فــروى عــن ابــن عبــاس
 .صدق

 .ثقة: وقال وكيع وأبو زرعة

                                                        
 ).٣٣/٤٣٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/٣٩٧: (»اجلرح والتعديل«) ٢(



 ٢٥٧ 
 .ُّيِامَّالش )١(أبو طالوت) ت( .٢١٣٤
 مــن ِكَيالــ«: ع وهــو يقــولْرَدخلــت عــىل أنــس بــن مالــك وهــو يأكــل القــ«: قــال
 .»ِاكَّه وسلم إيب رسول اهللا صىل اهللا عليُ حلَّ إيلِكَّبَ ما أحٍرةَجَش

 عن معاوية بن صالح احلـرضمي عنـه بـه، ، عن الليث،رواه الرتمذي عن قتيبة
 .غريب من هذا الوجه: وقال

 .، تابعي تقدمُّيَْرص البُّْيسيَ القُّديْبَأبو طالوت عبد السالم بن أيب حازم الع) د( •
ــرسَأبــو الطــاهر أمحــد بــن ع) ق س د م( • ْمــرو بــن ال  .سلم وغــريه، شــيخ مــُّيْرصِح املــَّ

 .تقدم
 . تابعي،ٌّجازيِحة حْلَ، موىل عبد الرمحن بن ط)٢(ريفَأبو ط) قد( .٢١٣٥

ــــا أن رســــول اهللا صــــىل اهللا عليــــه وســــلم قــــال هــــني َّ ريب الالُإين ســــألت«: بلغن
 .»ية العاملِّرُذ:  قال؟هونَّما الال: قيل لهف .م يلَُهبَهَوَف

 .روى عنه عمر بن عبد اهللا موىل غفرة
أبو طريف روى عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم، : اتم عن أبيهقال ابن أيب ح

 .روى عنه الوليد بن عبد اهللا بن أيب سمرية
 .]أ-١٧١[ تقدم.، تابعيُّويفُ الكُّريْوَّوق الثُلْعُ بن ذُنسريعمة ُأبو ط) ق( •

                                                        
 ).٣٣/٤٣٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٤٣٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٥٨ 
 أصـله مـن ، هالل: اسمه،، موىل عمر بن عبد العزيز)١(عمةُأبو ط) ق يس د( .٢١٣٦

 .قرئ القرآنُ هبا وييقصوكان  مرص، َ وسكن،الشام
 . ومواله عمر بن عبد العزيز، عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب:روى عن
 وعبـــد اهللا بـــن ، عبـــد اهللا بـــن عيـــسى بـــن عبــد الـــرمحن بـــن أيب لـــيىل:روى عنــه

 وعبــد الــرمحن بــن يزيــد بــن جــابر، وعبــد العزيــز بــن عمــر بــن عبــد العزيــز، ،يعــةَِهل
 .ويزيد بن يزيد بن جابر

 .كان قارئ أهل مرص: و حاتمقال أب
 .رماه مكحول بالكذب:  أمحد احلاكموقال أبو

 .ثقة: رَّامَقال حممد بن عبد اهللا بن ع
 .كان يقرئ القرآن بمرص:  وقال ابن يونس
 ثنـا هـالل : ثنا عبد العزيـز بـن عمـر بـن عبـد العزيـز:ثنا وكيع: قال اإلمام أمحد

 عـن أمـه أسـامء بنـت ، اهللا بـن جعفـر عن عبـد، عن أيب عمر بن عبد العزيز،موالنا
ـــُع منـــي رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم كلـــامت أقوهلـــا عنـــد َّلَع: س، قالـــتْيَم

 .»ًرشك به شيئاُاهللا اهللا ريب ال أ«: الكرب
 وهـذا .م له حديث آخر يف ترمجـة عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا الغـافقيَّوقد تقد

 .مجيع ما له عندهم

                                                        
 ).٣٣/٤٣٦(: »هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٥٩ 
 .وقُلْعُ بن ذْريَُس، وليس بن)١(عمةُأبو ط) س( .٢١٣٧

 .روى عن عبد اهللا بن عمرو يف صالة الكسوف
 .روى عنه حييى بن أيب كثري

 .غريه:  وقيل،إنه هالل موىل عمر بن عبد العزيز: وقيل
، هو آخر من رأى النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يثيَّيل عامر بن واثلة اللَفُّأبو الط) ع( •

 . تقدم.ًموتا
 ، أنـس بــن مالــك: حديثـه يف الكــوفيني، روى عــن،ُّاألســدي )٢(أبـو طلحــة) د( .٢١٣٨

 . وأيب عمرو الشيباين،اسَّوعبد اهللا بن عب
 ،ُّاريَزَكني بــــن الربيــــع الفــــُّ والــــر، إبــــراهيم بــــن حممــــد بــــن حاطــــب:روى عنــــه

ـــة بـــن عبـــد اهللا ُمـــيس عُ وأبـــو الع،مـــريُ وعبـــد امللـــك بـــن ع،ليامن األعمـــشُوســـ تب
 .ُّعوديْسَامل

ُاحـدا وهـو مـا رًروى له أبـو داود حـديثا و أن رسـول اهللا صـىل « : عـن أنـسويً
هــذه :  فقــال لــه أصــحابه؟مــا هــذه: مــرشفة فقــالقبــة اهللا عليــه وســلم خــرج فــرأى 

م فأعرض َّلَسَ وفيه أن ذلك الرجل جاء ف،احلديث بطوله .».. من األنصار ٍلرجل
 .ةَبُّالنبي صىل اهللا عليه وسلم حتى رجع ذلك الرجل فهدم تلك الق

، صـاحب رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم، اسـمه زيـد ُّحة األنـصاريَْلأبو ط) ع( •

                                                        
 ).٣٣/٤٣٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٣/٤٣٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٦٠ 
 . تقدم.بن سهل

 . تقدم.، تابعيُّيِامَّ الشَّامريَْنم بن زياد األْيَعُن حة،َْلأبو ط)ف س( •
 .ٌّ، شاميُّالينْوَاخل )١(أبو طلحة) ت( .٢١٣٩

 م ابن حبان أنَ وزع،هُعرف اسمُمن ال ي واحد فيُذكره احلاكم أبو أمحد وغري
 .اسمه سفيان بن عبد اهللا احلرضمي

 .ع بن عبد اهللاْرِداسمه : وقال غريه
 وعن الضحاك بن عبد الرمحن ً، النبي صىل اهللا عليه وسلم مرسال:روى عن

 .ِّري بن سعد األنصاريَمُ وع،بَزْرَبن ع
 .ُّنان عيسى بن سنان الشاميِ أبو س:روى عنه

 .» الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 وقــــد ،ُّالينْوَحـــة اخلــــْلَع أبــــو طْرَذ:  يف بـــاب الــــذال املعجمـــةوقـــال الطــــرباين
 : ثنا أبو عمر الـرضير:اقَّرَ ثنا جعفر بن حممد الو:دانْبَ ثنا ع،اختلف يف صحبته
 ِّالينْوَ عــن أيب طلحــة اخلــ، عــن أيب ســنان عيــسى بــن ســنان،ثنــا محــاد بــن ســلمة

 ،ٌ أربعـــةٌنـــودُيكـــون ج«: قـــال رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم: ع قـــالْرَواســـمه ذ
 .»ام َّل يل بالشَّفكََفعليكم بالشام فإن اهللا قد ت

َّال نعلـم أحــدا ذكـره بالـذ: قـال شـيخنا واهللا .  وهـو تــصحيف،ال املعجمــة غـريهً
 .أعلم

                                                        
 ).٣٣/٤٤١: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٦١ 
 ، يف أهل الـشامُّعدُ يُّالينَْوع اخلْرِد: ال املهملةَّقال ابن أيب حاتم يف باب الد
 .روى عن أيب عبد اهللا الصنابحي

،  وعيـسى بـن سـنان، ورجـاء بـن أيب سـلمة،ُّر بـن كثـري اخلـوالينَطـَروى عنـه م
 .سمعت أيب يقول ذلك
درع بــــن عبــــد اهللا اخلــــوالين، غــــزا مــــع مالــــك بــــن عبــــد اهللا : قــــال ابــــن مــــاكوال

هـــو مـــن أهـــل : ويقـــال حممـــد بـــن عبــد الـــرمحن عيـــسىروى عنـــه أبـــو . اخلثعمــي
 .رصوهو عندي من أهل م:  وقال ابن يونس.فلسطني

ً روى له الرتمذي حديثا واحدا  ، عن عبد اهللا بن املبارك، عن سويد بن نرص:ً
 عـن أيب ، عن الضحاك بن عبد الرمحن، عنه، عن أيب سنان،عن محاد بن سلمة

 اهللا ابن ََضبَإذا ق« :]ب-١٧١ [قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم:  قال،موسى
ِمحــ:  قـالوا؟مـا قـال عبــدي: العبـد قـال للمالئكــة ًابنــوا لـه بيتــا :  قـال.اسـرتجعوك َدَ

 . حسن غريب: وقال»بيت احلمدوه ّمَوس
 :وهلم شيخ آخر يقال له

 .رع بن احلارثد، واسمه ُّالينْوَاخل )١(أبو طلحة .٢١٤٠
عــن يزيـد بــن أيب :  وقيـل، ويــروي عنـه يزيـد بــن أيب حبيـب.يـروي عـن أيب ذر

 . عن أيب ذر، عن عبد اهللا بن أيب طلحة،حبيب
 وهـو ، فتح مـرصَدِهَوهو عندي أشبه بالصواب، وكان ممن ش: يونسقال ابن 

 .أقدم من الذي قبله
 .تقدم.، عن بعض التابعنيُّيَْرص البُّاسبيَّبن سعيد الر )١(ادَّدَشحة َْلأبو ط) س ت صد م( •

                                                        
 ).٣٣/٤٤٣: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٦٢ 
 : ومن األوهام

 .ُّاريَِفالغ )٢(فةِْهأبو ط •
يــه وســلم وأنــا مــضطجع  اهللا صــىل اهللا علُ يب رســولَّرَمــ: ر قــالَروى عـن أيب ذ

ِيدَنُ يا ج«: كضني برجله وقالَرَعىل بطني ف  .» أهل النارُعةْجِإنام هي ض )٣(بْ
 .مرُج نعيم بن عبد اهللا امل:روى عنه

بـن نعـيم بـن عبـد اهللا عـن هكذا رواه يعقوب بـن محيـد بـن كاسـب عـن حممـد 
 .أبيه عنه

أصــابني : عــن أبيــه قــال ،ِّة الغفــاريَفــِْه عــن قــيس بــن ط،ورواه حييــى بــن أيب كثــري
َ اهللا نائام يف املسجد فرُرسول  . وفيه اختالف. ثم ذكر نحوه،ني برجلهَضَكً

 .روى له ابن ماجه
 عن ، عن إسامعيل بن عبد اهللا، وإنام رواه ابن كاسب،هكذا قال: قال شيخنا
 .ةَفِْه عن ابن ط، عن أبيه،مْيَعُحممد بن ن

ة مـع َفِْه عن أيب ط:حد من الرواة ومل يقل أ،ويف نسخة عن طهفة عن أيب ذر
 . واهللا أعلم.ابَّت وإنام ذلك خطأ من بعض الكُ،كثرة ما فيه من االختالف

 . تقدم.، تابعيُّر األنصاريَمْعَ م بنوالة عبد اهللا بن عبد الرمحنُأبو ط) ع( •

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. راشد:  يف األصل)١(
 ).٣٣/٤٤٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .وما أثبتناه من املصدر. يا جندب:  يف األصل)٣(



 ٢٦٣ 
 .احلريب )١(بَِّيأبو الط .٢١٤١

 .الشعيثيبن عبد اهللا  )٢(عن حممد
 .حديثه بالقائمليس : قال أبو أمحد احلاكم
ـــب: وقـــال ابـــن حبـــان ، ال جيـــوز روى عـــن عبـــد العزيـــز بـــن أيب رواد األعاجي

 .االحتجاج به
 .كذاب: وقال عباس عن ابن معني

 .وغـريهبريـدة  عبد اهللا بـن مـسلم، روى عـن عبـد اهللا بـن :، اسمهَةْبَيأبو ط) د ت س( •
 .تقدم

 . يأيت.يةْبَأبو ظ: ، ويقالُّعيَالَة الكَْبَيأبو ط •

                                                        
 ).٩/١٠٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٤١: (»ميزان االعتدال«) ١(
 .أمحد:  كذا، ويف املصدر)٢(



 ٢٦٤ 

 
ْأبو ظبيان اجلنبي) ع( • َ ْ ْحصني بن جندب، تابعي: ، اسمهَ ُ َ  .تقدم يف األسامء. ُْ

 :وهلم شيخ آخر يقال له
ْأبو ظبيـان .٢١٤٢ ُّ القـريش)١(َ ِ َ ْوعنـه سـلمة بـن كهيـل. يـروي عـن عمـر بـن اخلطـاب. ُ َ ُ .

ًذكر متييزا ُِ. 
ْأبــــــو ظبيـــــة) ق يس د بـــــخ( .٢١٤٣ ُّأبـــــو طيبــــــة الـــــسلفي، ثــــــم ال:  ويقــــــال)٢(َ َُّ ُّكالعـــــي الــــــشامي َ َُّّ َِ َ

ُّاحلميص ْ ِ. 
ْأيب أمامــة صــدي بــن عجــالن، وعبــد اهللا بــن عمــرو: روى عــن َُ َ ْ، وأيب بحريــة )٣(ُ َ

ّعبد اهللا بن قيس الرتاغمي، وعمر بن اخلطاب وشهد خطبته باجلابية، وعمرو بن  َّ ْ َ
َالعاص، وعمرو بن عبسة، ومعاذ بن جبل، واملقداد بن األسود َ َ. 

ْن عطية، وثابت البناين، ورشيح بن عبيـد احلـرضمي، وشـهر ُبرس ب: روى عنه َُ ُّ ُ ََ ُُّ
َبن حوشب، وغيالن بن معرش، وحممد بن سعد األنصاري ْ ْ ْ ََ َ َ. 
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 .وما أثبتناه من املصدر. عمر:  يف األصل)٣(



 ٢٦٥ 
ـــا مـــن التـــابعني، وقـــال : ذكـــره أبـــو زرعـــة الدمـــشقي يف طبقـــة تـــىل الطبقـــة العلي

ُحيدث عن معاذ َِّ ُ. 
ْتــاريخ احلمــصيني«وقــال صــاحب  ِّ حيــدث عــن معــاذ، وحــرض:»ِ َ ُ خطبــة عمــر ُ

 .باجلابية
 .ًال أعرف أحدا سامه: وقال أبو زرعة

 .اسمه كنيته: وقيل
 .أرجو أن يكون سمع من معاذ: وقال ابن خراش

 .ثقة: وقال عباس وعثامن بن سعيد الدارمي عن حييى بن معني
ُّوقال الدارقطني  .ليس به بأس: َّ

ْوقال جرير عن األعمـش عـن شـمر بـن عطيـة، عـن شـهر بـن ح ََّ ِ دخلـت : وشـبَِ
ٌاملسجد فإذا أبو أمامة جالس يف زاوية املسجد، فجلست إليه ٌ فجاء شيخ يقال ،ُ

ًلـه أبـو ظبيـة مـن أفـضل رجـل بالـشام إال رجـال مـن أصـحاب النبـي صـىل اهللا عليــه  ٍ ْ َ
 .وسلم، فذكر احلديث يف فضل الوضوء

ُّأبو إسحاق الفزاري عن األعمشقال  َ ِوكانوا ال يعد«:  يف هذا احلديثَ ْ لون به َ
ًرجال إال رجال صاحب حممدا  َ ً  .)١(]صىل اهللا عليه وسلم[ً

ْأبو ظفر عبد السالم بن مطهر البرصي) د خ( • َ َّ َ َُ . ِّ، مـشهور هبـام، وهـو شـيخ للبخـاريَ
 .تقدم

                                                        
 . زيادة ليست يف األصل)١(



 ٢٦٦ 
َأبـــو ظـــالل القـــسميل األعمـــى) ت خـــت( • ْْ ُّ ِ َ َ ـــابعي: ، اســـمهِ . هـــالل بـــن أيب هـــالل، ت

 .تقدم



 ٢٦٧ 

]أ-١٧٢[ 
َتكةأبو عا) ت( .٢١٤٤ ّعكسه، كويف: َطريف بن سلامن ويقال: ، اسمه)١(ِ :  ويقال،ُ

ٌّبرصي َْ. 

 . روى عن أنس     
ُّاحلسن بن عطية القريش، وأبو عمران حفص بن عمـر النجـار الواسـطي، : روى عنه ْ ََّ ُ ِ ُّ ُ

ـــصدائي،  ُّومحـــاد بـــن خالـــد اخليـــاط، وســـالم بـــن ســـليامن املـــدائني، وعـــيل بـــن يزيـــد ال َِ َ ُ ّ ََّ
َّوغسان  ِّبن عبيد املوصيل، وأبو الطيب مطهر بن غالب اخلراساين املعربَ َُ َّ ْ ْ َُ َ َُّ ُ. 

 .ذاهب احلديث: قال أبو حاتم
ُّوقال البخاري  .منكر احلديث: ُ
ُّوقال النسائي  .ليس بثقة: َّ
ُّوقال الدارقطني  .ضعيف: َّ

َّروى له الرتمذي حديثا واحدا، تقدم يف ترمجة احلسن بن عطية ِ َ ً ً. 
 .)٢(عازبأبو ) ق( .٢١٤٥

                                                        
 ).٣٤/٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٦٨ 
اســمه :  قــال أبــو حــاتم وأبــو داود وأبــو أمحــد احلــاكم.حديثــه يف أهــل الكوفــة

 .مسلم بن عمرو
 .مسلم بن أراك: وقال غريهم
 .عن أيب سعيد اخلدري: النعامن بن بشري، وقيل: روى عن
 .جابر اجلعفي، واحلارث بن زياد الكويف: روى عنه

 .»َود إال بالسيفَال ق«: روى له ابن ماجه حديث النعامن بن بشري
ُّأبو عاصم حممد بن أيب أيوب الثقفي) م( •  .تقدم. ، روى عن التابعنيَّ
ُّأبو عاصم أمحد بن جواس احلنفي الكويف) د م( • ُ ُّ َ َ َّ  .تقدم. ، شيخ مسلم وغريهَ

ُّ العبــــاداين املرئــــي البــــرصي)١(أبــــو عاصــــم) ق( .٢١٤٦ َ َّ َْ ُّ َ ُِّ َ ، اســــمه عبــــد اهللا بــــن عبيــــد اهللا، ِ
 .عبيد اهللا بن عبد اهللا: د، ويقالابن عبي: ويقال

ْأبـــان بـــن أيب عيـــاش، واحلـــسن بـــن ذكـــوان، واحلكـــم بـــن جحـــل، : روى عـــن َ َّْ َ
ْوخالـــد احلــــذاء، وزيــــاد اجلــــصاص، وشــــميط بــــن عجــــالن، وعــــيل بــــن زيــــد بــــن  ْ ََّ َ َُ
ِّجدعان، وفائد أيب الورقاء، والفضل بن عيسى الرقايش، وهشام بن حسان َّ ْ َ. 

كــر أراه املــروزي، وآدم بــن أيب إيــاس، وإســحاق بــن إبــراهيم بــن ب: روى عنــه
ُّراهويـــه، وثوبـــان بـــن ســـعيد بـــن عــــزرة الـــسعدي، واحلـــسن بـــن الربيـــع الــــبجيل،  َ َ َُّّ َّ
َّواحلسن بن عرفة، وسـليامن بـن أيب شـيخ، وسـويد بـن سـعيد، وسـيار بـن حـاتم،  َ َ َ

ُّوعبــد األعــىل بــن محــاد النــريس، وعــيل بــن خملــد األبــيل، وعــيل بــن املــ ُ ْ ديني، َّ

                                                        
 ).٣٤/٧: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٦٩ 
وعــيل بــن هاشــم بــن مــرزوق، وعمــرو بــن عــيل الفــالس، وحممــد بــن أيب بكــر 
ُّاملقدمي، وحممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب، ونعيم بـن محـاد املـروزي،  َّ َ ُ

 .ويعقوب بن إسامعيل السالل، وأبو حسان الزيادي
 .مل يكن به بأس، صالح احلديث: قال عباس عن ابن معني

 .ًا ثقةكان صدوق: وقال الفالس
 .شيخ: وقال أبو زرعة
 .ليس به بأس: وقال أبو حاتم
 .ال أعرفه: وقال أبو داود
 .منكر احلديث: ُّوقال العقييل

 .كان خيطئ: وقال» الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّ الغنوي)١(أبو عاصم) د( .٢١٤٧ َ َ. 

ّأيب الطفيــل عــامر بــن واثلــة الليثــي، قــال: روى عـن َّ يــزعم : قلــت البــن عبــاس: ُّ
َّأن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قـد رمـل بالبيـت وأن ذلـك سـنة، فقـالقومك  ُ :

 . احلديث بطوله»...صدقوا وكذبوا«
َّعن موسى بن إسامعيل، عن محاد بن سلمة، عنه، وليس له : ورواه أبو داود َ

 .عنده سواه
ًوأخرجه الطرباين من حديث محاد بن سلمة مطوال َّ َ ُ ُّ. 

                                                        
 ).٣٤/٨: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٧٠ 
 .ثقة:  معنيقال إسحاق بن منصور عن ابن

َال أعلم روى عنه غري محاد بن سلمة، وال أعرفه، وال أعرف : وقال أبو حاتم َ َ
 .َاسمه
 .، اسمه رافع الكاهيل)١(أبو عاصم .٢١٤٨

 . مل يرو عنه سوى أيب حصني
 .شيخ جمهول: قال ابن معني

َّأبو عاصم الضحاك بن خملد النبيل) ع( • ْ َ  .تقدم. ، مشهور هبام، روى عن التابعنيَّّ
ُّأبو عاصم خشيش بن أرصم النسائي) س د( • َّْ َُ ْ َ ُّ، شيخ أيب داود والنسائيَ  .تقدم. َّ

ُّ الرباء البرصي)٢(أبو العالية) س م خ( .٢١٤٩ َ َْ َّ. 
ــل ــل، قي ْمــوىل قــريش، كــان يــربي النب ــل: َ زيــاد بــن : اســمه زيــاد بــن فــريوز، وقي

َأذينة، وقيل  .لقبه أذينة: أذينة، وقيل: م، وقيلُكلثو: ُ
ُّوطلق بن حبيب، وعبد اهللا بن الزبري، وعبد اهللا بن الصامت، أنس، : روى عن ْ َ

ْوعبد اهللا بن صفوان، وعبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن عمر، وأيب برزة َ َّ َْ. 
ْأيوب السختياين، وبديل بن ميرسة، واحلسن بن أيب ]: ب-١٧٢[روى عنه  ْ ُ َُّ ََّ ُّ ْ

ُاحلسناء، وسعيد بن أيب عروبة، وعاصم األحول، ْ ََ وهو ابن .  وعمران أبو اهلذيلَ
ُّعبد الرمحن بن هربذ الـصنعاين، ومطـر الـوراق، ويـونس بـن عبيـد، وأبـو األزهـر  ْ َّ ْ ِ

                                                        
 ).٩/١٠٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٤٣: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٣٤/١١: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٧١ 
 .الضبعي

 .ثقة: قال أبو زرعة
 .مات يف شوال يوم االثنني سنة تسعني:  وقال،»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َرفيع: ، تابعي شهري، اسمهُّياحيِّأبو العالية الر) ع( •  .قدمت. ُ
عبـد : عبـد اهللا بـن هـانئ، وقيـل: ُ، له صحبة، اسـمهُّ األشعري)١(أبو عامر) ت( .٢١٥٠

ْاهللا بن وهب، وقيل ْعبيد بـن وهـب، ولـيس بعـم أيب موسـى األشـعري، ذاك : َ َ ُ
 .اسمه عبيد بن حضار قاله احلاكم أبو أمحد

ـــــه عـــــن النبـــــي صـــــىل اهللا عليـــــه وســـــلم حـــــديث واحـــــد ْنعـــــم احلـــــي األزد «: ل َ ُّ َ
 .»نواألشعريو
 .ابنه عامر بن أيب عامر األشعري: روى عنه

َّذكره خليفة بن خياط يف تسمية مـن أتـى الـشام مـن قبائـل الـيمن، وقـال مـات : َ
 .يف خالفة عبد امللك

روى له الرتمذي هذا احلديث وقـد تقـدم بتاممـه يف ترمجـة ابنـه عـامر بـن أيب 
ّعــامر، وأخــرج البخــاري تعليقــا وأبــو داود مــن حــديث عطيــة بــ َ ْن قــيس عــن عبــد ً َ

ْالرمحن بن غنم قال ُّحدثني أبو عامر أو أبو مالك األشعري أنه سمع رسول اهللا : َ
ونن «: صىل اهللا عليه وسلم يقول َّليكُ ْ أمتي أقـوام يـستحلون اخلمـر يفَ َ » واحلريـرُ

 .احلديث، وقد تقدم بتاممه يف ترمجة عطية بن قيس

                                                        
 ).٣٤/١٢: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٧٢ 
ُّأبو عامر األهلاين احلميص) ق س بخ( • ْ ُِّ ْ  . تابعي، تقدمغابر اسمه عبد اهللا بن ،َ
 هـــو باســـمه عـــامر،، لقـــامن بـــن الوصـــايب: أبـــو عـــامر األوصـــايب، ويقـــال) فــق س د( •

 .تقدم. أشهر تابعي
ُّاحلجري األزدي املعافري) ١(أبو عامر) د س( .٢١٥١ ُّ ُّ ِْ َ َْ َ. 
ْعبد اهللا بن جابر من حجر األزد: َّعامر، والصحيح أبو عامر، واسمه: ويقال َ. 

 .أيب رحيانة األزديروى عن 
ّعبد امللك بن عبد اهللا اخلوالين، وأبو احلصني اهليثم بن شفي: روى عنه ْ َُ ُ َ ْ َُّ. 

ًروى لـه أبــو داود والنــسائي وابـن ماجــه وســامه عـامرا حــديثا تقــدم يف ترمجــة  ً
 .أيب رحيانة

َّأبو عامر اخلزاز، صالح بن رستم) ٤ م خت( •  .تقدم. ، عن أيب عمرانَ
ُّعقديأبو عامر ال) ع( • ْعبد امللك بن عمرو البرصي، روى عن فليح بن : ، اسمهََ ُّ ََ ُ ْ َ

َسليامن، وغريه  .تقدم. ُ
ُّأبو عامر اهلوزين) ق س د( • ِ ْ ّعبد اهللا بن حلي تابعي: ، اسمهَ َ  .تقدم. ُ

 :ومن املحذوفات يف البخاري وغريه
 . الصائغ)٢(أبو عامر .٢١٥٢

 .عن أيب خلف عن أنس
                                                        

 ). ٣٤/١٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/١٠٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٤٣: (»ميزان االعتدال«) ٢(



 ٢٧٣ 
 .كان يضع احلديث: قال األزدي

 .)١(أبو عامر .٢١٥٣
 .جمهوالن:  قال أبو حاتم.ن زياد ال يعرفان وعنه إبراهيم ب.عن ابن عباس

 .ابن عبد اهللا بن ربيعة: ،  ويقالَ اهللا بن ربيعة)٢(أبو عائذ .٢١٥٤
ْروى البخاري يف باب جمرد عقيب  َ ُ ٍ  مـن حـديث »ًباب شهود املالئكة بـدرا«ٍ

َالزهري عن عروة عن عائشة أن أبا حذيفـة وكـان ممـن  ًشـهد بـدرا تبنـى سـاملاُ ً ...
احلديث، وكذلك رواه يف موضع آخر أبو داود من حديث يونس عـن الزهـري، 

 .وزاد عن عائشة وأم سلمة، والنسائي من حديث أيب اليامن عن الزهري
 .قال النسائي يف رواية عن عروة وابن عبد اهللا بن ربيعة عن عائشة

ْاه عقيــل، عــن الزهــري، ورو: قــال حممــد بــن حييــى الــذهيل يف هــذا احلــديث َ ُ
 .عن عروة وأيب عائذ اهللا بن ربيعة، عن عائشة

 .ورواه شعيب، عن الزهري، عن عروة وأيب عائذ اهللا عن عائشة وأم سلمة
ورواه حييى بـن سـعيد األنـصاري، عـن الزهـري، عـن عـروة وابـن عبـد اهللا بـن 

 .ربيعة، عن عائشة وأم سلمة
 اهللا بـن ربيعـة يف قـصة سـامل مـوىل ويونس، عن الزهري، عن عروة وابن عبـد

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٤٣: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤١١: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/١٠٤.( 
 ).٣٤/١٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٧٤ 
ْأيب حذيفة وسهلة بنت سهيل َ ْ ُُ َ َ. 

ْورواه عبـــد الـــرمحن بـــن خالـــد عـــن ابــن شـــهاب عـــن عـــروة وعمـــرة عـــن : قــال َ
 .عائشة، ورواه معمر وابن أخي ابن شهاب عن عمه عن عروة عن عائشة

وهــذه الوجــوه : ورواه مالــك عــن ابــن شــهاب عــن عــروة مل يــذكر عائــشة، قــال
عليــه أحــد مــن ] أ-١٧٣[حمفوظــة غــري حــديث ابــن مــسافر فإنــه مل يتابعــه عنــدنا 

أصحاب الزهري غري أين لست أقف عىل هذا الرجل املقرون مع عروة إال أين 
أتوهم أنه إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب ربيعة ابن أم كلثوم بنت أيب 

ونس بـن يزيـد وحييـى بكر الصديق، فإن الزهري روى عنه حديثني وهو برواية ي
 وأمـا أبـو عائـذ )١(عـن ابـن عبـد اهللا بـن ربيعـة: بن سعيد األنصاري أشبه، حيث قـاال

 .مجهول ليس بمعروفف
ُّ القريش األموي)٢(أبو عائشة) د( .٢١٥٥ ُ ُّ َ  .، جليس أيب هريرةُ

ُذكــر احلــاكم أبــو أمحــد أنــه مــوىل ســعيد بــن العــاص، وذكــر غــريه أنــه مــوىل : َّ
 .مروان بن احلكم
َحذيفة بن اليامن، وأيب موسى، وأيب هريرة: روى عن َ َُ. 
ُّخالد بن معدان، ومكحول الشامي: روى عنه ََّ ْ. 

ْذكره ابن سميع يف الطبقة الرابعة َ ُ. 
                                                        

 إبــراهيم بــن عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا بــن أيب -واهللا أعلــم-وهــذا عنــدي أراد : قــال املــزي) ١(
 .ربيعة

 ).٣٤/١٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٧٥ 
أن النبــي صــىل اهللا عليــه «: روى لــه أبــو داود حديثــه عــن أيب موســى وحذيفــة

 .ديث احل»..ًوسلم كان يكرب يف الفطر واألضحى أربعا تكبريه عىل اجلنائز 
ُّأبو عباد حييى بن عباد الضبعي) س ت م خ( • َ َّ َ َّ  .تقدم. ، روى عن شعبة وغريهَُّ

َّأبو عباد) ق(( .٢١٥٦  .َّ الزاهد)١(َ
عن خملد بن احلسني، عن هشام، عن احلسن البرصي يف املرجئة والقدرية 

 .واخلوارج والروافض
َّأورده ابن حبان يف الضعفاء وقال ُّال حيل االحتجاج به: ِ ِ َ() ٢(. 

َأبو عبادة • ُّ الزرقي)٣(ُ َ ْعيسى بن عبد الرمحن بن فروة: ، اسمهُّ َ. 
 .تقدم. روى عن زيد بن أسلم وغريه

 :وهلم شيخ آخر يقال له
 حديثه يف أهل احلجاز عن خولة امرأة ،، ال يعرف اسمه الزرقي)٤(ُأبو عبادة .٢١٥٧

 .محزة بن عبد املطلب
ُروى عنه عبيد سنوطا َ  .ًذكر متييزا. ُ

ُّ، اسمه السائب بن فروخ، تابعيَّلعباس الشاعر املكي األعمىأبو ا) ع( •  .تقدم. َ
                                                        

 ).٩/١٠٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٤٤: (»ميزان االعتدال«) ١(
 .صح:ما بني القوسني ملحق باحلاشية اليرسى باألصل ، وبجانبه عالمة التصحيح ) ٢(
 ).٣٤/١٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٤/١٩: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٢٧٦ 
َّأبو العبـاس) د( .٢١٥٨ ُّ القلـوري العـصفري)١(َ ْ ُ ُُّ ِ َّ حممـد : ، جـار عـيل بـن املـديني، اسـمهِ

أمحـد بـن عمـرو بـن : عمـرو بـن العبـاس، وقيـل: بن عمرو بن العبـاس، وقيـل
ْعبدك، كان ينزل درب خزاعة: عبيدة، وقيل َ. 
ُّسعيد بن عامر الضبعي، وعبد الرمحن بن محاد الشعيثي، وعثامن : روى عن ِّ َ ُّ

َّبن زفر، وعثامن بن عمر بن فارس، وعيل بن عثامن الالحقـي، وقـرة بـن حبيـب  ُِّ َ ُ
ِّالقنوي، وأيب غسان حييى بن كثري العنربي، ويعقوب بن إسحاق احلرضمي َ َّ َّْ َ َ. 

َّأبـــو داود وســـامه يف بعـــض الروايـــا: روى عنـــه حممـــد بـــن عمـــرو بـــن : ت عنـــهَ
ِّالعباس ومل يكنه وكناه يف بعضها ومل يـسمه، وأبـو بكـر أمحـد بـن عمـرو البـزار،  َ ُ َّ َ
ُّوأبو بكر أمحد بن حممد بن صدقة، وأبو عروبة احلسني بن أيب معرش احلراين،  َّ َ َ َُ َْ
ُّوسعيد بـن عبـد اهللا بـن سـعيد املهـراين، وحممـد بـن جريـر الطـربي، وحممـد بـن َْ َّ ُّ ِ 

ُّالعبــــاس بــــن أيــــوب بــــن األخــــرم األصــــبهاين، وحممــــد بــــن حممــــد بــــن ســــليامن  ْ َ
 .الباغندي، وحييى بن حممد بن صاعد، وأبو العباس اهلروي

 .هـ٢٥٣مات سنة : قال أبو بكر بن أيب عاصم
لـه عنـد أيب داود حـديث واحـد، رواه أبـو داود، عنـه، عـن يعقـوب بـن إسـحاق 

قــال : مــد بـن املنكـدر، عـن جـابر قـالاحلـرضمي، عـن سـليامن بـن معـاذ، عـن حم
َّال يسأل بوجه اهللا إال اجلنة«: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم َ ، ورواه أبو حفص »ُ

ــــن شــــاهني، عــــن ســــعيد بــــن عبــــد اهللا املهــــراين، عنــــه فــــذكره، وقــــال َّتفــــرد بــــه : ب َ َ
َّاحلرضمي، وال أعلم حدث به إال القلوري وهو حديث غريب ُّ ََ ْ. 

                                                        
 ).٣٤/١٩: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٧٧ 
ْلسندي الفضل بن سخيت،  ا)١(َّأبو العباس •  .َّكذبه ابن معني. تقدمِ

 .)٢(أبو العباس .٢١٥٩
ــــه .عــــن ســــعيد بــــن املــــسيب عــــن عــــيل يف إســــباغ الوضــــوء يف املكــــاره  وعن

 .ُاحلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب
 .ال أعرفه إال يف هذا احلديث، وال أعرف اسمه: قال أبو زرعة

ُّ األشعري الدمشقي)٣(أبو عبد اهللا) ق د( .٢١٦٠ ِّ ُّ ْ َ. 
َخالد بن الوليد، ورشحبيل بن حـسنة، وعمـرو بـن العـاص، ومعـاذ : روى عن َ ْ َ ُ

 .بن جبل، ويزيد بن أيب سفيان، وأيب الدرداء
: ُإســـامعيل بـــن عبيـــد اهللا بـــن أيب املهـــاجر، وزيـــد بـــن واقـــد يقــــال: روى عنـــه

ُّمرسال، ويزيد بن أيب مريم الشامي، وأبو صالح األشعري ُّ َّ ً. 
َّمل أجد أحدا سامه: يقال أبو زرعة الدمشق َ ً. 

َوذكره ابن سميع يف الطبقة األوىل من التابعني ُ. 
 .»الثقات«ِوذكره ابن حبان يف 

 .ُ تقدم يف ترمجة رشحبيل بن حسنة، آخرًوى له أبو داود حديثا وابن ماجهر
َأبو عبد اهللا سلامن األغر) ع( • ْ  .تقدم. ٌ، تابعيَ

                                                        
 ).٩/١٠٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٤٤: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٩/٤١٩: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 ).٣٤/٢١: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٧٨ 
ُّأبو عبد اهللا زريق األهلاين) ق( • ْ َ  .تقدم. ، تابعي]ب-١٧٣[ُ
ُّأبو عبد اهللا سامل الرباد الكويف)د س( • ُ َّ  .تقدم. ، هو باسمه أشهر تابعيَ
ُّأبــو عبــد اهللا ميمــون البــرصي) ق س ت( • َْ ْ َ، مــوىل عبــد الــرمحن بــن ســمرة، مــشهور َ ُ َ

 .تقدم. هبام، تابعي
ْ البكري)١(أبو عبد اهللا .٢١٦١ َ. 

ّعمن حدثه عن املقربي ُ ّْ َ َوعنه هشيم. َ ُ. 
 .جمهول:  حاتمقال أبو
َّ البكاء)٢(أبو عبد اهللا .٢١٦٢ َ. 

 .مرتوك: قال األزدي. عن أيب خلف األعمى
ــــد اهللا) متــــ( .٢١٦٣ ــــو عب ُّ التميمــــي)٣(أب ِ ــــن زرارة، زوج َّ ــــاش ب ــــة النب ــــد أيب هال ُ، مــــن ول ّ َّ

 .يزيد بن عمر: خدجية بنت خويلد، اسمه
سألت خايل هند بـن أيب : ابن أليب هالة عن احلسن بن عيل، قال: روى عن

ًهالة، وكان وصافا، عن حلية رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم احلديث بطوله، ... َّ
 .وفيه حديثه عن أخيه احلسني بن عيل عن أبيه عيل بن أيب طالب

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٤٦: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٠١: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/١٠٨.( 
 ).٩/١٠٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٤٥: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٣٤/٢٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٧٩ 
ُّمجيع بن عمر بن عبد الرمحن العجيل: روى عنه ْ ِْ َ ُ. 

 .ًوروى عمرو بن دينار عن هند بن هند بن أيب هالة، عن أبيه حديثا غري هذا
 .روى عن أبيه:  وقال»الثقات«ره ابن حبان يف وذك

ُّروى لــــه الرتمــــذي يف   هــــذا احلــــديث، وذكــــره شــــيخنا يف مقدمــــة »الــــشامئل«ِّ
 .بكامله» التهذيب«

ُّ اجلــديل الكــويف)١(أبــو عبــد اهللا) ص ت د( .٢١٦٤ ُ ُّ َ عبــد : عبــد بــن عبــد، وقيــل: ، اســمهَ
 .الرمحن بن عبد

َخزيمة بن ثابت، وسلامن الفاريس، : روى عن ِّوسليامن بن رصد اخلزاعي، ُ َُ
 .ومعاوية بن أيب سفيان، وأيب مسعود األنصاري، وعائشة، وأم سلمة

ُّإبـــراهيم النخعـــي، وشـــمر بـــن عطيـــة، وعـــامر الـــشعبي، وعطـــاء بـــن : روى عنـــه ْ ُّْ َّ ِ َّ
َالسائب، وعمرو بن ميمون األزدي عىل خالف فيه، ومـسلم البطـني، ومعبـد بـن  ْ َ َُّ َِّ ْ َ

ُّخالد اجلديل َِ  .، وأبو إسحاق السبيعيَ
 .نعم، ووثقه: هو معروف؟ قال: قيل ألمحد: قال حرب بن إسامعيل

ْوقال أبو بكر بن أيب خيثمة  .ثقة: عن ابن معني: َ
ًروى له أبو داود حديثا واحـدا عـن حفـص بـن عمـر، عـن شـعبة، عـن احلكـم : ً

َّومحــاد، عــن إبــراهيم يعنــي النخعــي، عــن أيب عبــد اهللا اجلــديل، عــن خزيمــ ة بــن َ
ــــه وســــلم، قــــال ــــي صــــىل اهللا علي ــــت، عــــن النب ــــام «: ثاب ُاملــــسح للمــــسافر ثالثــــة أي َُ ْ

                                                        
 ).٣٤/٢٤: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٨٠ 
 .»ٌولياليهن، وللمقيم يوم وليلة

عن قتيبة، عن أيب عوانة، عن سـعيد بـن مـرسوق، عـن إبـراهيم : رواه الرتمذي
ِّالتيمــي، عــن عمـــرو بــن ميمـــون، عــن أيب عبـــد اهللا اجلــديل، عـــن خزيمــة، وقـــال ََ :

 .حسن صحيح
ُّرجــه النــسائي وابــن ماجــه مــن حــديث عمــرو بــن ميمــون، عــن خزيمــة بــن وأخ

 .ثابت ليس بينهام أحد
مل يـسمع إبـراهيم النخعـي مـن أيب عبـد : عـن أيب داود: قال أبو عبيـد اآلجـري

 .اهللا اجلديل، يعني حديث املسح
ُّأبـو عبـد اهللا اجلــرسي) يس ت م بـخ( • ِ ْ ِْمحـريي بـن بــشري، عـن عبـد اهللا بــن : ، اسـمهَ

 .تقدم. َّصامت وغريهال
ُّ اجلشمي)١(أبو عبد اهللا) د( .٢١٦٥ ِ َ  .، حديثه يف البرصينيُ

ِّروى عـن جنــدب بــن عبـد اهللا الــبجيل حــديث َ َ ُُ ًاللهـم ارمحنــي وحممــدا وال «: ْ
ُّ روى عنــــه ســــعيد اجلريــــري، روى لــــه أبــــو داود هــــذا .»ًتــــرشك يف رمحتنــــا أحــــدا َ ُ

 .احلديث فقط
ُّ الدويس)٢(أبو عبد اهللا) ق د( .٢١٦٦  . ابن عم أيب هريرة،َّ

ـــرة غـــري : كـــان رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم إذا قـــال«: روى عـــن أيب هري

                                                        
 ).٣٤/٢٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٢٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٨١ 
ـــضالني قـــال ْاملغـــضوب علـــيهم وال ال ـــصف األول »آمـــني: َ َّ حتـــى يـــسمعها أهـــل ال ُ َ

 .َفريتج هبا املسجد
 .روى عنه برش بن رافع

: خــرًروى لـه أبــو داود وابـن ماجــه هـذا احلــديث، وروى لـه ابــن ماجـه حــديثا آ
 .»كان يفتتح القراءة باحلمد هللا رب العاملني«

 .ذكره أبو أمحد احلاكم فيمن مل يقف عىل اسمه
: اســمه عبــد الـــرمحن بــن هــضاض، ويقـــال: »الكنـــى«قــال ابــن أيب حــاتم يف  

. ُّهــــضهاض، والــــصحيح هــــضاض، روى عــــن أيب هريــــرة، روى عنــــه أبــــو الــــزبري
نهسمعت أيب يقول ذلك، وذكره فيمن اسمه عبد الر ِّمحن ومل يكَ  .واهللا أعلم. ُ

ُّ الزرقي)١(أبو عبد اهللا) صد( .٢١٦٧ َ ُّ. 
اللهـم اغفـر لألنـصار وألبنـاء «: سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم يقـول

 . احلديث»...األنصار
َروى عنه ابنه وفيه خالف مذكور يف ترمجة أيب عبيد الزرقي ُّ ُ. 

قــال أبـــو .  وعنــه شــعبة.ســـمعه خيطــب: ، عــن معاويــة الــشامي)٢(أبــو عبــد اهللا .٢١٦٨
ُال يسمى وال يعرف، وهو شيخ: حاتم َُّ َ. 

                                                        
 ).٣٤/٢٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/٣٩٩: (»اجلرح والتعديل«) ٢(



 ٢٨٢ 
 .َّ الشامي)١(وأبو عبد اهللا .٢١٦٩

 .وعنه رضار بن عمرو. عن متيم الداري
 .ًذكره أبو حاتم أيضا

 .َّ الشامي)٢(وأبو عبد اهللا .٢١٧٠
 .ًذكره أيضا]. أ-١٧٤[شيخ جعفر بن سليامن

ّ الغافقي)٣(أبو عبد اهللا)أ( .٢١٧١ َ. 
 .ه رشدين بن سعدوعن. عن زيد بن أسلم

ّأبــو عبــد اهللا الــشقري) س( • َ ــم بــن عتيبــة : ، اســمهَّ ْســلمة بــن متــام، روى عــن احلكَ َ ُ َ َّ ََ َ
 .تقدم. وغريه

ُّأبو عبد اهللا الصنابحي) ع( • َ ْعبد الرمحن بن عسيلة، تابعي: ، اسمهُّ َ  .تقدم. ُ
َّأبو عبد اهللا القراظ) م س( •  .تقدم. ُّدينار، تابعي: ، اسمهَ

ُّ القــريش)٤(هللاأبــو عبــد ا) د( .٢١٧٢ ِ َ ِ، جلــيس جعفــر بــن ربيعــة، ويقــالُ ُأبــو عبيــد اهللا، : َ
 .ُحديثه يف املرصيني

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٤٤: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٠١: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/١٠٧.( 
 ).٩/٤٠١: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 ).٢/٤٨٩: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢١٠٥: (»التذكرة«و) ٥٣٠ص: (»اإلكامل«) ٣(
 ).٣٤/٣٠: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٢٨٣ 
ُأيب بردة بن أيب موسى، عن أبيه، عن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم، : روى عن

ٌإن من أعظم الذنوب عند اهللا أن يلقاه عبد هبا، بعد الكبائر التي هنى عنها، «: قال ْ َ ُّ
ُأن يموت الرجل و َّ ًعليه دين ال يدع له وفاءَ ٌ ْ َ«. 

 .رواه أمحد، عن عبد اهللا بن يزيد، عن سعيد بن أيب أيوب، عنه
ْورواه الطرباين عن برش بن موسى، عن عبد اهللا بن يزيد ِ. 

 .وأخرجه أبو داود من حديث سعيد بن أيب أيوب
ُّ املدين)١(أبو عبد اهللا) س( .٢١٧٣ َ َ، موىل اجلندعينيَ ْ ُ. 

َ سبال حيل«: عن أيب هريرة ٍق إال يف خف أو حافرَ ٍ ُ ٌ«. 
 .روى عنه سليامن بن يسار

ُّقال حممد بن حييى الذهيل أبو عبد اهللا هذا هو نافع بن أيب نافع الذي روى : ُّ
ِعنه ابن أيب ذئب ونعيم املجمر، سمع أبا هريرة ْ َُ ُ. 

حديثـــه يف أهـــل املدينـــة، وقـــد اختلفـــوا فيـــه، فقـــال : وقـــال احلـــاكم أبـــو أمحـــد
َأيب صالح موىل اجلندعينيعن : بعضهم ْ ُ. 
ّ املكــي)٢(أبــو عبــد اهللا .٢١٧٤ َ، عــن ابــن جــريج عــن عطــاء عــن ابــن عبــاسَ ال تأكــل «: ُ

وعنـه رشـدين بـن . »بأصبع فإنه أكل امللوك وال بأصبعني فإنه أكـل الـشياطني

                                                        
 ).٣٤/٣١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/١٠٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٤٦: (»ميزان االعتدال«) ٢(



 ٢٨٤ 
 .وهذا منكر. سعد
 .)٢(، موىل إسامعيل بن عبيد، حديثه يف املرصيني)١(أبو عبد اهللا) د( .٢١٧٥

َروى عنه بكر بن سوادة اجلذامي. ء بن يسارروى عن عطا ُ. 
َّ، موىل بني تيم بن مرة)٣(أبو عبد اهللا) د( .٢١٧٦ ُ ْ َ. 

ِروى عن أيب عبد الرمحن، عن بالل يف املسح عىل العاممة واملوقني ْ َ. 
َّأبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أيب وقاص: روى عنه ُ. 

ذ، عن أبيه، عن شعبة، عن عن عبيد اهللا بن معا: روى له أبو داود هذا احلديث
 .أيب بكر بن حفص به

 .ورواه الطرباين من حديث شعبة كذلك
ْخالفه ابن جريج فرواه عن أيب بكر بـن حفـص، عـن أيب : »التهذيب«قال يف  َ

 .عبد الرمحن، عن أيب عبد اهللا عن بالل
 .مل يسمه احلاكم أبو أمحد

َّ، مــوىل شــداد بــن اهلــاد، هــو أبــو عبــد اهللا) ق س د م( • . ســامل بــن عبــد اهللا، تــابعيَ
 .تقدم

                                                        
 ).٣٤/٣١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .البرصيني، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل)٢(
 ).٣٤/٣٢ (:»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٨٥ 
 .، صحايب)١(أبو عبد اهللا)أ( .٢١٧٧

 .وعنه أبو قالبة اجلرمي. حديثه يف أهل اليمني والشامل
 .، موىل آلل أيب بردة بن أيب موسى األشعري)٢(أبو عبد اهللا) د( .٢١٧٨

ِّروى عن سعيد بن أيب احلسن البرصي ِّروى عنه عبد ربه بن سعيد. َْ َ. 
ً واحدا عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عبـد ربـه ًروى له أبو داود حديثا

ٍأن أبــا بكــرة دخــل علــيهم يف شــهادة : بــن ســعيد، عنــه، عــن ســعيد بــن أيب احلــسن
إن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم : فقــام لــه رجــل عــن جملــسه، فقــال أبــو بكــرة

ــس فيــه، أو قــال«: قــال ــك رجــل مــن جملــسه فــال جتل ًال تقــم رجــال مــ: إذا قــام ل ن ُ
َلسه ثم جتلس فيه، وال متسح يدجم ْ ْك بثوب من ال متلكَ ََ ْ«. 

ُّ، يعد يف أهل املدينة)٣(أبو عبد اهللا) س( .٢١٧٩ َ ُ. 
ّأيب هريرة، وعن ابن عابس اجلهني يف التعوذ باملعوذتني: روى عن َ ّ َ َُ َّ ِّ ُ. 
ُّحممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي: روى عنه َّ. 

 .روى له النسائي هذا احلديث
 .قاله أبو داود. إنه حذيفة: ، يقال)١(و عبد اهللاأب) د بخ( .٢١٨٠
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 ).٣٤/٣٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٨٦ 
أن أبا عبد اهللا قال : ِّروى عن األوزاعي، عن حييى بن أيب كثري، عن أيب قالبة

مــا ســمعت النبــي صــىل اهللا عليــه : أليب مــسعود أو أبــو مــسعود قــال أليب عبــد اهللا
 .»بئس مطية الرجل« :؟ قال»زعم«وسلم يقول يف 

أن عبـد اهللا بـن : عـن حييـى، عـن أيب قالبـة: ز األردينقال حييى بن عبـد العزيـ
يــا أبــا مــسعود مــا ســمعت رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يقــول يف : عــامر قــال

 . فذكره»زعموا«
ُّ اهلدادي البرصي)٢(أبو عبد الدائم) مد( .٢١٨١ َ ُّْ ِ َ  .عبد امللك بن كردوس: ، اسمهَ

ّروى عــن أيب امللــيح اهلــذيل َ يــه وســلم انقطــع شــسع أن النبــي صــىل اهللا عل«: ُ
ْنعله  .» فمشى يف نعل واحدة حتى أصلح األخرى،َ

ُّخالد، وأبو هاشم الوليد بن يزيد اهلدادي: روى عنه َ َ. 
 .»املراسيل«رواه أبو داود يف 

ــــد رب) ق( .٢١٨٢ ــــو عب َّ الدمــــشقي الزاهــــد)٣(ّأب ــــد ربــــه، : ، ويقــــال]ب-١٧٤ [ُِّّ أبــــو عب
ْأبو عبد رب العزة، موىل ابن غيالن ا: ويقال ْموىل بني عذرة، : لثقفي، ويقالَ ُ
ْاسمه عبـد اجلبـار بـن عبيـد اهللا بـن سـلامن، وقيـل: قيل َ عبـد الـرمحن بـن أيب : ُ

ْفلسطني، وليس بيشء:  وقيل،قسطنطني: عبد اهللا، وقيل َ ِ. 
ِقال أبو زرعة الدمشقي عن أيب مسهر ْ ُ ُّ ْكان روميا اسمه قسطنطني فلام أسـلم : ِّ ُ ً

                                                        
 ).٣٤/٣٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .أبو عبد اهللا خطأ: ووقع يف األصل) ٣٤/٣٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٤/٣٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٨٧ 
 .سمي عبد الرمحن

ُأويس القرين، وتبيع احلمريي، وفضالة بن عبيد، ومعاوية بن أيب : روى عن َ َ َِّ ْ َْ َِ ُ ِّ
ِّسفيان، وأيب األخرض موىل خالد بن يزيد، وأم الدرداء الصغرى ُُ ْ. 

ْثابت بن ثوبان، وسـعيد بـن عبـد العزيـز، وعبـد اهللا بـن بجـري، وعبـد : روى عنه َ ُ
ُّالرمحن بن يزيد بن جابر، وحممد بن عمر الطائي  َاملحري، ذكره ابن سميع يف َّ ُ ُِّّ َ َ

 .الثالثة
َّقال أبو مسهر عـن سـعيد بـن عبـد العزيـز عـن أيب عبـد رب الزاهـد َِّ َلـو أن بـردا : ْ َ

ــل يل ًســالت ذهبــا أو فــضة مــا أتيتهــا آلخــذ منهــا شــيئا، ولــو قي َ َمــن احتــضن هــذا : ًُ َ
ُالعمود مات، لقمت إليه حتى أحتضنه ْ ُ َ. 

 .دقونحن نعلم أنه صا: قال سعيد
ًشـوقا : قال عبد الرمحن بـن يزيـد بـن جـابر عـن أيب عبـد رب نحـو ذلـك، وزاد ْ َ

 .إىل اهللا ورسوله
أن أبـا عبـد رب كـان مـن أكثـر أهـل دمـشق : ثنـا ابـن جـابر: قال الوليد بن مـسلم

َّماال، فخرج إىل أذربيجان يف جتـارة لـه، فلـام رجـع تـصدق بـصامت مالـه وجهـز  َ ََّ َ ً
َيف سـبيل اهللا، وبــاع عقــ ًدة فتــصدق هبــا إال دارا لــه بدمـشق، ثــم ذكــر أنــه باعهــا بعــد ُ َّ

فـام وجـدنا مـن ثمنهـا إال قـدر : قـال. ذلك بامل عظيم ففرقـه وكـان ذلـك مـع موتـه
 .ثمن الكفن يف حكاية طويلة

 .هـ١١٢مات سنة : قال أبو مسهر
 :روى له ابن ماجه حديثني



 ٢٨٨ 
 أبــا عبــد رب رواه مـن حــديث الوليــد بــن مــسلم عــن ابــن جــابر ســمعت: األول
ُســمعت رسـول اهللا صــىل اهللا عليــه : ســمعت معاويـة بــن أيب ســفيان، يقـول: يقـول

ٌإنه مل يبق من الدنيا إال بالء وفتنة«: وسلم يقول ٌ ُّ َّْ َ«. 
إنـــام األعـــامل «: هبـــذا اإلســـناد قـــال رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم: الثـــاين
 . احلديث»...بخواتيمها

ُّ، هو عبد اهللا بن عمر بن غانم، روى عنه القعنبيُّيَأبو عبد الرمحن األفريق) د( •  .تقدم. ُ
ُّ التميمي)١(أبو عبد الرمحن .٢١٨٣ ِ  .ٌ،  شاميَّ

َّ وعنه بقية.ُروى عن عثامن بن عطاء اخلراساين َِ. 
 .روى له ابن ماجه

 .مل أقف عىل ذلك: قال شيخنا
ُّ اجلهني)٢(أبو عبد الرمحن) ق( .٢١٨٤ َ  .ٌ، خمتلف يف صحبتهُ

ُّوعنه أبو اخلري مرثد بن عبد اهللا اليزين. ىل اهللا عليه وسلمروى عن النبي ص َ َ َْ َ ْ. 
ِأسلم، وصحب النبي صىل اهللا عليه وسـلم، وروى عنـه : قال حممد بن سعد َ
أسلم يف عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم ومل يره، وسكن : ُومل يسم، وقال غريه

 .مرص
ًروى له ابن ماجه حديثا واحدا مد بن أيب عدي، عـن ابـن  ثنا حم: قال أمحد.ً
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 ٢٨٩ 
ْحـــدثني يزيـــد بـــن أيب حبيـــب، عـــن أيب اخلـــري مرثـــد بـــن عبـــد اهللا : إســـحاق، قـــال َ ْ َ

َاليزين، عن أيب عبد الرمحن اجلهني، قال َُ : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: َ
ُإين راكـــب غـــدا إىل هيـــ« َ ً َّود فـــال تبـــدأوهم بالـــسالم، وإذا ســـلموا علـــيكم فقولـــواٌ َ َّ :

 .»وعليكم
ُ عبـــد -يعنـــي حممـــد بـــن إســـحاق-خالفـــه : قـــال أيب: قـــال عبـــد اهللا بـــن أمحـــد

عن يزيد بن أيب حبيب، عـن أيب اخلـري، عـن : ُاحلميد بن جعفر وابن هليعة فقاال
ْأيب برصة الغفاري ُ. 
َعــن أيب بكـــر بــن أيب شـــيبة، عــن عبـــد اهللا بــن نمـــري، عــن ابـــن : رواه ابــن ماجـــه ُ

 .فذكره. إسحاق
ْعبيد بن غنام، عن أيب بكر بن أيب شيبة، فذكرهورواه الطرباين عن  ََ َّ َ ُ. 
 .قال لنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: وقال يف روايته قال

 .ًفإن كان هذا حمفوظا فهو ظاهر يف صحبته، واهللا أعلم: قال شيخنا
وله حديث آخر يرويه حممد بن إسحاق هبذا اإلسناد أن رسول اهللا صىل اهللا 

طوبى ملـن رآين وآمـن يب، وطـوبى ملـن آمـن يب واتبعنـي ومل «: عليه وسلم قال
َيرين َ«. 

ُّأبو عبد الرمحن احلبيل) ٤ م بخ( • ُ  .تقدم. عبد اهللا بن يزيد، تابعي: ، اسمهُ
ُّأبو عبد الرمحن إسحاق بن أسيد اخلراساين) ق د( • ُ ِ  .تقدم. ، عن عطاء وغريهَ
ُّأبو عبد الرمحن السلمي عبد اهللا بن حبيب) ع( • ُِّ  .تقدم. تابعي، َ
ُّأبو عبد الرمحن النرض بـن منـصور الفـزاري الكـويف) ت( • ُ ُّْ َ ، يـروي عـن أيب اجلنـوب ََّ



 ٢٩٠ 
ِّاليشكري وغريه  ].أ-١٧٥[تقدم. َْ

ُّ القريش الفهري)١(أبو عبد الرمحن) د( .٢١٨٥ ِ ْ ِ ُّ َ  .، من فهر بن مالك، له صحبةُ
َاسمه يزيد بن أنيس بن عبد اهللا بن عمرو بن حبيب بن عمـرو : قيل بـن شـيبان ُ

ْبن حمارب بن فهر، وقيل ِّحكاه الطرباين عن مطني. اسمه احلارث بن هشام: ِ َُ. 
ْاسمه عبد، وقال غريه: قال الواقدي ْاسمه كرز بن ثعلبة: َ ُ. 

َشهد حنينا وفتح مرص وليس للمرصيني عنه رواية َ ُْ َ ً. 
فـظ يا أبا عبد الرمحن هـل حت: وهو الذي قال له ابن عباس: قال ابن عبد الرب

نعـم : املوضع الذي كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم يقـوم فيـه للـصالة؟ قـال
عبة مما ييل باب بني شيبة ْعند الشقة الثالثة جتاه الكَ َّ أثبتـه؟ :فقال له ابن عبـاس. َْ ْ

 .نعم: قال
ــويف، روى لــه أبــو داود: روى عنــه ُّأبــو مهــام عبــد اهللا بــن يــسار الكُ ََّ وقــد تقــدم . َ
 .مجة عبد اهللا بن يسارُحديثه يف تر

ْ الكندي)٢(أبو عبد الرمحن)أ( .٢١٨٦ ِ. 
َّعن كعب بن مرة  .وعنه معاوية بن صالح. ُ

                                                        
 ).٣٤/٤٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٢/٤٩٢: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢١٠٩: (»التذكرة«و) ٥٣١ص: (»اإلكامل«) ٢(



 ٢٩١ 
ِعبــــد اهللا بـــن يزيــــد: ، اســـمهُأبـــو عبــــد الـــرمحن املقــــرئ) ع( • مـــشهور هبــــام عنــــد . َ

 .تقدم. البخاري وغريه

 .)١(أبو عبد الرمحن) د( .٢١٨٧
ْسح عىل العاممة واملوقنيَعن بالل يف امل َ َْ ُ ْأبـو عبـد اهللا مـوىل بنـي تـيم  وعنه .ِ َ

َّبن مرة، وقيل  .أبو عبد الرمحن، عن أيب عبد اهللا، عن بالل: ُ
 . بوذويه)٣(]بن [)٢(أبو عبد الرمحن)أ( .٢١٨٨

 .وعنه عبد الرزاق. عن معمر
ْ، عــن يزيــد بــن أيب أنيــسة وغــريهأبــو عبــد الــرحيم خالــد بــن أيب يزيــد) س د م بــخ( • َ ُ .

 .تقدم
 .)٤(أبو عبد الرمحن .٢١٨٩

ال : قــال عبــاس عــن ابــن معــني. وعنــه عمــرو بــن دينــار. ِّ بكــر الــصديقعــن أيب
 .أعرفه
 .)٥(أبو عبد الرمحن .٢١٩٠

ال «: عـن الـشعبي عــن الـنعامن بــن بـشري عـن النبــي صـىل اهللا عليــه وسـلم، قــال
                                                        

 ).٣٤/٤٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٢/٤٩٣: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢١٠٩: (»التذكرة«و) ٥٣١ص: (»اإلكامل«) ٢(
 . زيادة من املصادر)٣(
 ).٩/٤٠٢: (»اجلرح والتعديل«) ٤(
 ).٩/٤٠٣: (»اجلرح والتعديل«) ٥(



 ٢٩٢ 
 .»يشكر اهللا من ال يشكر الناس

 .ال يتابع عليه: قال أبو حاتم
 .)١(أبو عبد الرمحن .٢١٩١

 . السائبوعنه عطاء بن. عن ابن مسعود
 . وعنه مسلم البطني.أبو عبد الرمحن عن ابن مسعود: تمقال ابن أيب حا

 .ال أعرفه: قال حييى بن معني
 .)٢(أبو عبد الصمد)أ( .٢١٩٢

َوعنه حبيب بن عمري األنصاري. ِّعن أم الدرداء ُ. 
 .جمهول: وثقه ابن حبان، قال أبو حاتم

َ عبــد العزيــز بــن عبــد الــصمد الع)٣(أبــو عبــد الــصمد) ع( • ُّمــي البــرصيَّ َْ ُّ ٌ، مــشهور باســمه ِّ
 .وكنيته

ِّروى عن أيب عمران اجلوين وغريه ْ َ ْ  .تقدم. ِ
ُ، عن عبادة بن نيس وغريهأبو عبد العزيز حييى بن عبد العزيز األردين) د( •  .تقدم. ُ

ْأمــسى عنـدنا أبــو هريــرة فنظــر إىل نجــم عــىل «: ، قــال)٤(أبــو عبــد العزيــز) بـخ( .٢١٩٣ َ ُ
                                                        

 ).٩/٤٠٣: (»اجلرح والتعديل«) ١(
 ).٢/٤٩٦: (»التعجيل«و) ٤/٢١١٠: (»التذكرة«و) ٥٣٢ص: (»اإلكامل«) ٢(
 .أبو عبد السالم صالح بن رستم، ومل يذكر يف األصل:  ذكر املزي قبل هذا)٣(
 ).٣٤/٤٥: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٢٩٣ 
ٍأيب هريرة بيده ليودن أقوام ولوا إمارات يف الدنيا والذي نفس : حياله، فقال

َّوأعامال أهنم كانوا معلقني عند ذلك النجم ومل يلو ًَ  تلك اإلمارات وال تلك اُ
 . القصة بتاممها»...األعامل
ُّأبو مجرة الضبعي: روى عنه ْ َ. 

 .جمهول: قال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ىل أم مسكني بنت عاصم بن عمر بن اخلطـاب، ، مو)١(أبو عبد امللك) بخ( .٢١٩٤
 .حجازي
ْأيب هريرة، وموالته أم مسكني: روى عن ِِّ ُِ. 
ُّعيل بن العالء اخلزاعي: روى عنه ُ. 

ْأبو عبس) س ت خ( .٢١٩٥ َ بن جرب بن عمرو بن زيد بن جشم بن جمدعـة بـن حارثـة بـن )٢(َ ْ َ َ ُ ْ َ
ُّاحلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس األنصاري ََ ْ  .، له صحبةُّ احلارثيَ

كــــان اســــمه يف : عبــــد اهللا، واألول أصــــح قيــــل: عبــــد الــــرمحن، وقيــــل: اســــمه
ًاجلاهليــة عبـــد العـــزى فــسمي يف اإلســـالم عبـــد الــرمحن، شـــهد بـــدرا واملـــشاهد  َِّ ُ َّ ُ

َكلها، وكان فيمن قتل كعب بن األرشف َ َ َ. 
 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

                                                        
 ).٣٤/٤٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٤٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٩٤ 
َبس بن جرب والد ميمون بن زيد، وعباية بن رفاعة َابنه زيد بن أيب ع: روى عنه َْ

ْبن رافع بن خديج، وابن ابنه أبو عبس بن حممد بن أيب عبس َْ َ َ. 
َ يف كبار الصحابة من األنصار، وهو معدود: قال ابن عبد الرب مـات سـنة أربـع ِ

 .وثالثني، وصىل عليه عثامن ودفن بالبقيع
 .مإنه كان يكتب بالعربية قبل اإلسال: وقيل

 .روى له الثالثة هذا احلديث فقط
 .)١(أبو عبس .٢١٩٦

ْعن هارون التيمي َوعنه إسحاق بن سليامن. َّ ُ. 
 .)٣(  كام سيأيت)٢(هو وهارون ال يعرفان، والظاهر أنه أبو عيش: قال أبو حاتم

ْأبو عبلة .٢١٩٧ َ)٤(. 
ُّمـن كانـت الـدنيا بيتـه«: عن حممد بـن عجـالن، عـن أبيـه، عـن زيـد بـن ثابـت ْ َ«. 

ُّاك بن خالد املريوعنه عر ِّ  ].ب-١٧٥[ُ
َالقــــدر«هكــــذا وجدتــــه يف كتــــاب : قــــال شــــيخنا  أليب داود بخــــط أيب غالــــب »َ

ْابن أيب عبلة وهو إبراهيم: املاوردي، والصواب  .وقد تقدم. َ

                                                        
 ).٩/١١٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٤٨: (»ميزان االعتدال«و) ٩/٤١٩: (»اجلرح والتعديل«) ١(
 .»أبو عيش«:»اجلرح والتعديل« وقد أثبته العالمة املعلمي يف)٢(
 . مل أجده فيام يأيت)٣(
 ).٣٤/٤٧: (»يب الكاملهتذ«) ٤(



 ٢٩٥ 
ُّأبـــو عبيـــد اهللا معاويـــة بـــن صـــالح األشـــعري الدمـــشقي) س( • ُِّ ُّ ْ ِّ، شـــيخ النـــسائي وغـــريهَ َّ .

 .تقدم
َأبو عبيد) ق س د( • ُّ اهللا مسلم بن مشكم اخلزاعي الدمشقيُ ُّ ُِّ ُ َ ْ  .تقدم. ، تابعيِ
ُّأبــــو عبيــــد اهللا ســــعيد بــــن عبــــد الــــرمحن املخزومــــي) س ت( • ْ ُّ، روى عنــــه الرتمــــذي َ ِّ

ُّوالنسائي  .تقدم. َّ
ُّأبو عبيد اهللا أمحد بن عبد الرمحن بن وهـب املـرصي) م( • ْ َ ُْ ِّ، روى عـن عمـه عبـد اهللا ِ َ

ْبن وهب وغريه  .تقدم. َ
ُّأبــــو عبيــــد اهللا املكــــي) س خــــد بــــخ( • ِّ، مــــوىل أم عــــيل، اســــمهُ ْســــليم، روى عــــن : ُ َ ُ

 .تقدم. التابعني
َّأبو عبيد اهللا محاد بن احلسن بن عنبسة الوراق • َ َ َ َّ ُْ  .تقدم. َ
َّأبو عبيد القاسم بن سالم • َ  .تقدم. ُ

ُّ الزرقي، وقيل)١(ُأبو عبيد) صد( .٢١٩٨ َ  .أبو عبد اهللا: ُّ
 قاله ،»اللهم اغفر لألنصار، وألبناء األنصار« :يه وسلمعن النبي صىل اهللا عل

َعبد ربه بن عطاء عن ابن القارئ، عن ابن أيب عبيد، ويف رواية ِّ عن ابن أيب عبد : ُ
 .ُّاهللا الزرقي، عن أبيه

 وقــد تقــدم بتاممــه يف ترمجــة ،»فــضائل األنــصار«روى لــه أبــو داود يف كتــاب 
 .عبد ربه

                                                        
 ).٣٤/٤٩: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٩٦ 
َأبو عبيد)يس د م خت( .٢١٩٩ ُّملذحجي ا)١(ُ ِ ْ  .، حاجب سليامن بن عبد امللكَ
ْحي، وقيل حيي، وقيل: اسمه عبد امللك، وقيل: قيل َّ ُ ّحوي بن أيب عمرو: َ َ ُ. 

ِّأنس بن مالك، ورجاء بن حيوة، وصالح بن جبري الشامي، وعبادة : روى عن َّْ َ ُ ْ َ
ُبن نيس، وعطـاء بـن يزيـد، وعقبـة بـن وسـاج، وعمـر بـن عبـد العزيـز، وعمـرو  َّ ََ ّ بـن ُ

ُّعبسة، والقاسـم بـن حممـد بـن أيب بكـر، وقـيس بـن احلـارث املـذحجي، ونـافع،  َِ ْ َ َْ َ َ
 .ونعيم بن سالمة األردين

ــرش بــن عبــد اهللا بــن يــسار الــسلمي، : روى عنــه ُّأيــوب بــن موســى القــريش، وب ُّ َ َِ َِ َ ُُّّ ُ
ْورجاء بن أيب سلمة، وسهيل بن أيب صـالح، وصـالح بـن أيب األخـرض، وصـالح  َ ُ ََ

ُّد القريش، وعبد اهللا بن سعيد بن أيب هند، وعبد اهللا بـن عـامر األسـلمي، بن راش ْ ََ َ ُّ ُ
ُّوعبد الرمحن بن حـسان الكنـاين، وعبـد الـرمحن بـن عمـرو األوزاعـي، وعمـرو  َّ َ

ّبن احلارث املرصي، ومالك، وحممد بن عجالن، ومرسة َ َ ُّ بن معبد اللخمـي، )٢(ُّ َِ ْ َّ َ ْ
 .، وأبو رزين الفلسطينيوأبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي
َذكره ابن سميع يف الرابعة ُ. 

 .ثقة: وقال امليموين عن أمحد وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان
ْوقال بقية عن برش بن عبد اهللا بن يسار ِ َّ ُّمل أر أحدا قط أعمل بالعلم منه: َِ َ ً. 

ُّقـال الوليـد بـن مـسلم، عــن عبـد الـرمحن بـن حــسان الكنـاين َ ِ َّ ن أن أبـا عبيـد كــا: َ
َحيجــب ســليامن بــن عبــد امللــك، فلــام ويل عمــر بــن عبــد العزيــز قــال ُ ِْ َ َُ ِ أيــن أبــو : َ

                                                        
 ).٣٤/٤٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. مرة:  يف األصل)٢(



 ٢٩٧ 
: هذه طريق فلسطني وأنت من أهلها فاحلق هبا، فقيل لـه: عبيد؟ فلام دنا منه قال

ذاك أحق أن ال :  فقال.يا أمري املؤمنني لو رأيت أبا عبيد وتشمريه للخري والعبادة
 .َّللعامة:  العامة، ويف روايةيفتنه، إنه كانت فيه أهبة عن

َّثنا مسدد: ثنا معاذ بن املثنى: قال الطرباين َ ْثنـا سـهيل، : ثنا خالد بـن عبـد اهللا: ُ َ ُ
َمـن سـبح «: قال رسـول اهللا: ُعن أيب عبيد، عن عطاء بن يزيد، عن أيب هريرة قال َّ َ َ

ًهللا ثالثا وثالثني، ومحـد ثالثـا وثالثـني، وكـرب أربعـا وثالثـني،  ً ًَّ ِ ال إلـه إال اهللا : وقـالَ
وحده ال رشيـك لـه لـه امللـك ولـه احلمـد وهـو عـىل كـل يشء قـدير متـام املائـة، 

ْغفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر َ َ ُ ُِ َِ ُ َ، رواه مسلم عن عبد احلميد بن بيان عن »ُ َ
ــة«خالــد بــن عبــد اهللا ولــيس لــه عنــده ســواه، ورواه النــسائي يف   مــن »اليــوم والليل

 .ًنه مرفوعاحديث سهيل ع
ًورواه أيضا عن قتيبة عن مالك عن أيب عبيد عن عطاء عن أيب هريرة موقوفا ً. 

، وحــديث آخــر يف ترمجــة )١(وقــد تقــدم لــه حــديث يف ترمجــة مــرسة بــن معبــد
 .قيس بن احلارث، وهذا كل ما له عندهم

 .، موىل النبي صىل اهللا عليه وسلم)٢(أبو عبيد) م( .٢٢٠٠
ْوعنه شهر بن حوشب . وسلمروى عن النبي صىل اهللا عليه  َ ْ َ. 

ثنا أبان بـن يزيـد، : ُثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا عيل بن عبد العزيز: قال الطرباين
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 ٢٩٨ 
ْعـن قتـادة، عــن شـهر، عــن أيب عبيـد َ ُْ َ ًأنــه طـبخ للنبــي صـىل اهللا عليــه وسـلم قــدرا «: َ ْ ِ

ِّ وكـــان يعجبـــه الـــذراع، فناولتـــه الـــذراع ثـــم»ًنـــاولني ذراعـــا«: فقـــال لـــه النبـــي :  قـــالِّ
يــا :  فقلــت»نـاولني الــذراع«: فناولتــه الـذراع، ثــم قــال] أ-١٧٦ [»نـاولني الــذراع«

والـذي نفـيس بيـده لـو سـكت ألعطيتنـي «: رسول اهللا وكم للشاة من ذراع؟ فقال
 .»ما دعوت

 . عن بندار عن مسلم بن إبراهيم»َّالشامئل«ِّورواه الرتمذي يف 
َأبو عبيد) ع( • ُعد بن عبيد، تابعيَس: ، موىل ابن أزهر، اسمهُ  .تقدم. ْ
َّأبـو عبيــدة بــن اجلـراح) ع( • َ َ عــامر بــن : ، أحــد العــرشة املـشهود هلــم باجلنــة، اسـمهُ

 .تقدم. عبد اهللا
ُّ بن حذيفة بن اليامن العبيس الكويف)١(ُأبو عبيدة) ق س( .٢٢٠١ ُ ُّ َِ ْ َ َُ. 

ِأبيه حذيفة، وعدي بن حاتم، وعمته: روى عن ِ َِّ َ َ َ  .وهلا صحبة. ُ
َحس: روى عنه ـويف، وحممـد بـن ُ ُّني بن عبد الرمحن، وخالـد بـن أيب أميـة الكُ ُ

َّســــريين، ويزيــــد أبــــو خالــــد الواســــطي، ولــــيس بالــــداالين، ويوســــف بــــن ميمــــون  ُّ
ُّالقريش ِ َ ُ. 

ّال يسمى: قال أبو حاتم َ ُ. 
 .ًروى له النسائي حديثا وابن ماجه آخر
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 ٢٩٩ 
َ ثنا شعبة، عن حصني،:ثنا حممد بن جعفر: قال أمحد: فاألول  عن أيب عبيدة ُ

ــت ِبــن حذيفــة، عــن عمتــه فاطمــة أهنــا قال َّ أتينــا رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم : َ
َّنعــوده يف نــساء، فــإذا ســقاء معلــق نحــوه يقطــر مــاؤه عليــه مــن شــدة مــا جيــده مــن  ِ ُِ َّ َ ُُ ٌ ٍ

َّاحلمى، قلنا لو دعوت اهللا فشفاك، فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه : يا رسول اهللا: ُ
ُ من أشد الناس بـالء األنبيـاء ثـم الـذين يلـوهنم، ثـم الـذين يلـوهنم، ثـم إن«: وسلم َُ َ ً ِّ َ

، رواه النسائي من حـديث ابـن أيب عـدي وخالـد بـن احلـارث عـن »الذين يلوهنم
 .شعبة، ومن وجه آخر عن حصني

ْثنـا سـلم بـن : ثنـا حممـد بـن بـشار بنـدار: وأما حديث ابن ماجه فقال أبـو يعـىل َ
ُن يزيـد أيب خالــد، عـن أيب عبيــدة بـن حذيفـة، عــن حذيفـة عــن ثنـا شــعبة، عـ: قتيبـة

. »ًمن باع دارا فلم يشرت مكاهنا مل يبـارك لـه فيـه«: النبي صىل اهللا عليه وسلم قال
 .رواه ابن ماجه
 عـن َّيزيـد أيب خالـد، ولـيس بالـداالين،ثنا شعبة، عـن : ثنا بندار: قال أبو يعىل

 .أيب عبيدة بن حذيفة بمثله، ومل يرفعه
ِّثنا حرمي، عن شعبة، عن يزيـد أيب خالـد الـداالين، عـن أيب : بندار: وبه: قال َّ

ًعبيدة بن حذيفة، عن أبيه موقوفا َ ُ ُ. 
نعــم، : قلــت لعبــد الــرمحن حتفــظ هــذا احلــديث عــن شــعبة؟ قــال: قــال بنــدار

ِّحـدثنا بـه، قـال: قلت َلـيس : َّالـداالين؟ قـال: نـا شـعبة، عـن يزيـد أيب خالـد، قلـت: َ
َّفـإن هاهنــا مـن يرويــه عـن شــعبة عـن يزيــد أيب خالـد الــداالين، : االين، فقلــتَّبالـد َ َّ

ّفــألح عــيل، قلــت َحرمــي بــن عــامرة: َّ َّوحيــه مــا أقــل علمــه: قــال. َ َ ُ ََ  يزيــد  باحلــديث؛ْ
 .َّالداالين أصغر من أن يسمع من أيب عبيدة بن حذيفة



 ٣٠٠ 
ُّورواه أبو داود الطياليس، عن شعبة، عن يزيـد أيب خالـد ُسـمع أبـا عبيـدة بـن : َّ

ِّحذيفة يـحدث عن أبيه َ ُمن باع دارا ثم مل جيعل ثمنها يف دار مل يبارك له«: ُ ٍ ً«. 
ُّأبــــو عبيــــدة بــــن أيب الــــسفر اهلمــــداين) ق س ت( • ْ ََّ َ أمحــــد بــــن عبــــد اهللا بــــن : ، اســــمهُ

 .تقدم. حممد، شيخ الرتمذي وغريه
َ بن عبد اهللا بن زمعة بن األ)١(ُأبو عبيدة) ق س د م( .٢٢٠٢ ْ َسود بـن املطلـب بـن أسـد بـن عبـد َ

ُّالعزى بن قيص األسدي القريش َ ُ ُُّ ُِ ْ، ابن عم عبد اهللا بن وهب بن زمعة، حديثه يف َ َ ْ َ
 .أهل احلجاز
ُّمحزة بن عبد اهللا بن عمر، وأبيه عبد اهللا بن زمعة، وأمه زينب بن: روى عن ُْ َ  تُ

َأيب سلمة، وجدته أم سلمة أم املؤمنني، وأم قيس ب َ ِّ ُ ِ َّ  .نت حمصنَ
ابنه ركيح، وعبد اهللا بن زياد، وعبد الرمحن بن هرمز األعرج وهو : روى عنه

ُّمن أقرانه، وحممد بن إسحاق، وحممد بن مـسلم بـن شـهاب الزهـري، وموسـى 
ُّبن يعقوب بن عبد اهللا بن وهب بن زمعة الزمعي ْ َّْ َ ْ َ. 

َّال أعرف أحدا سامه: قال أبو زرعة ً. 
َحـدثني عقيـل، عـن ابـن شـهاب: نـا ليـثث: َّثنا حجـاج: قال أمحد أخـربين أبـو : ُ

َّعبيدة بن عبد اهللا بن زمعة، أن أمه زي ُْ َّنب بنت أيب سلمة أخربته، أن أمَ َّا أم سلمة هََ ُ
ُأبــى ســائر أزواج النبــي صــىل اهللا : زوج النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم كانــت تقــول

َّعليه وسلم أن يـدخلن علـيهن أحـدا بتلـك الرضـاعة،  ً َ ُِ واهللا مـا نـرى : وقلـن لعائـشةْ
َّهـذا إال رخــصة رخــصها رسـول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم لـسامل خاصــة، فــام هــو  ًْ ُ
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 ٣٠١ 
َّبداخل علينا أحد هبذه الرضاعة وال رائينا ٌ ٍ. 

رواه مسلم عن عبد امللـك بـن شـعيب بـن الليـث عـن أبيـه عـن جـده ولـيس لـه 
 .واهللا أعلم. عنده غريه

 .تقدم. عامر، تابعي: ، اسمه]ب-١٧٦[ن مسعودأبو عبيدة بن عبد اهللا ب) ع( •
 .ُّ الرمحن األشجعي)٢( بن عبيد اهللا بن عبد)١(ُأبو عبيدة) د( .٢٢٠٣

 .أبيه، وعن رجل من آل وكيع: روى عن
ُّأمحد بن حنبل، وأبو عمري عيسى بن حممد بـن النحـاس الـرميل، : روى عنه ْ َّ َّ َّ ُ

ُّوعيسى بن يونس الطرسويس، وأبو زهري حممد بن  ِ َ ُّإسحاق املروذيَّ ُّ َ. 
 .ً حديثا»السنن«روى له أبو داود يف باب الرؤية من كتاب 

ُّ بن عقبة بن نافع القـريش الفهـري املـرصي)٣(أبو عبيدة) س م( .٢٢٠٤ ُّ ُْ ِ ِ ِْ ُّ َ َّاسـمه مـرة، : ، قيـلُ ُ
ْرشحبيل بن السمط، وقيل: روى عن ِّ ْ َ بينهام رجل، وعبد اهللا بن عمر، وأبيه : ُ

عيــاض بـن عقبـة، وفاطمـة بنــت عبـد امللـك بـن مــروان عقبـة بـن نـافع، وأخيـه 
 .زوجة عمر بن عبد العزيز

ْحنني بـن أيب حكـيم، مـوىل سـهل بـن عبـد العزيـز بـن مـروان، وأبـو : روى عنه َُ َ
َعقيل زهرة بن معبد، وسليامن بن محيد املـزين، وصـاعد بـن حممـد املـرصي،  ْ َ ُ َِ
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 ٣٠٢ 
 .وعبد الكريم بن احلارث بن يزيد

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
كــان أبــوه عــىل مــرص وإفريقيــة، روى لــه مــسلم والنــسائي : وقــال ابــن عبــد الــرب

ًحديثا واحدا ً. 
: أنا ابن وهـب: ثنا يونس بن عبد األعىل: ثنا أبو بكر بن زياد: قال الدارقطني

حدثني عبد الرمحن بن رشيح، عن عبد الكريم بن احلـارث، عـن أيب عبيـدة بـن 
مط، عن سلامن اخلري، عن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه ِّعقبة، عن رشحبيل بن الس

، ًمــن رابــط يومــا وليلــة يف ســبيل اهللا كــان لــه أجــر صــيام شــهر وقيامــه«: وســلم قــال
ك مــن األجــر، وأجــري عليــه الــرزق وأومــن ًومــن مــات مرابطــا أجــرى لــه مثــل ذلــ

 .أخرجاه من حديث ابن وهب» الفتان
َّ بن حممد بن عامر بن )١(ُأبو عبيدة) ٤( .٢٢٠٥ مهـا : ، أخو سلمة بن حممد وقيـليارسَ

 .واحد
َجابر، وطلحة بن عبد اهللا بن عوف، وأبيه حممد بن عامر، ومقسم : روى عن َّْ ِ َ َْ

ِأيب القاســم، والوليــد بــن أيب الوليــد، والربيــع بنــت معــوذ، ولؤلــؤة مــوالة عمتــه أم  َّ ُ َُّ ِّ َ ِّ َ
 .احلكم بنت عامر بن يارس

ُّوإســـامعيل بــن صـــخر األيــيل، وســـعد بـــن ُّأســـامة بــن زيـــد الليثــي، : روى عنــه ْ َ
إبراهيم، وابنـه عبـد اهللا بـن أيب عبيـدة، وعبـد الـرمحن بـن إسـحاق املـدين، وعبـد 
َّالـرمحن بــن عطـاء، وعبــد الكـريم بــن مالـك اجلــزري، وعـامر بــن سـعد بــن عــامر  َّ ََ َُّ
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 ٣٠٣ 
ُّاملخزومي املدين املؤذن، وأبو ثابت عمران بن عبد العزيز الزهري، وا ُّ ِّ َُّ لد عبد َ

العزيز، وحممد بن إسحاق، وحممد بن عبيد اهللا بن أيب رافع، ويعقـوب بـن أيب 
 .سلمة املاجشون
 .ثقة: قال ابن معني

 .وذكره احلاكم أبو أمحد فيمن مل يقف عىل اسمه
َّال يسمى، وهو منكر احلديث:وقال ابن أيب حاتم عن أبيه َ ُ. 

يل بـن زيـد بـن جـدعان، اسمه سلمة، روى عنـه عـ: عن أبيه» الكنى«وقال يف 
 .صحيح احلديث

ُّسلمة بن حممد بن عامر بن يارس مديني، روى عـن : وقال فيمن اسمه سلمة
نه ِّعامر، روى عنه عيل بن زيد بن جدعان، سمعت أيب يقول ذلك، ومل يكَ ُ ُْ. 

 .ُأراه أخا أيب عبيدة: وقد تقدم يف ترمجة سلمة قول البخاري
واهللا . ًصواب مــن قــول مــن جعلهــام واحــداوهــذا القــول أشــبه بالــ: قــال شــيخنا

 .أعلم
ُّأبو عبيدة بن معن املسعودي) ق س د م( • ْْ اسمه كنيته، : عبد امللك، وقيل: ، اسمهََ

 .تقدم. روى عن األعمش
 .)١(ُأبو عبيدة) ر( .٢٢٠٦

 .»ُّأن النبي صىل اهللا عليه وسلم قرأ يف الظهر بسبح اسم ربك األعىل«: عن أنس
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 ٣٠٤ 
 .روى عنه سفيان بن حسني

ّ املجردة»الكنى«ذكره البخاري يف  َ ُ. 
 .هو محيد الطويل: قال ابن معني واحلاكم أبو أمحد

َّأبو عبيدة احلداد، عبد الواحـد بـن واصـل) س ت د خ( • ، عـن واصـل، عنـه ابـن معـني ُ
 .تقدم. وغريه

 .)١(أبو عبيدة)أ( .٢٢٠٧
ــصديق وعنــه عمــرو بــن مــرة، لعلــه أبــو عبيــدة بــن عبــد اهللا بــن . ِّعــن أيب بكــر ال

 .مسعود
 .، تقدمُأبو عبيدة الناجي بكر بن األسود •

 .)٢(ُأبو عبيدة) ر( .٢٢٠٨
 .عن أنس بن مالك

 .هو محيد الطويل: قال عباس عن ابن معني
 .)٣(أبو عبيدة .٢٢٠٩

 .وعنه حممد بن طلحة. عن احلسن
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 ٣٠٥ 
 .جمهول: قال حييى بن معني

ُ، عن عبد اهللا بن حممد بـن سـامل املفلـوج، وعنـه النـسائي أبو عبيدة) عس( • ْ يف َ
َ هو ابن أيب السفر»مسند عيل«  .تقدم. َّ

 :ومن األوهام
ْأبو عبيدة) يس( • َ ُ)١(. 

ًمن سبح دبر كل صالة ثالثا وثالثني« :عن عطاء بن يزيد، عن أيب هريرة ِّ ُ ُ ُ َ َّ َ«. 
َسهيل بن أيب صالح: وعنه ُّقاله حممد بن وهب بن أيب كريمة احلراين، عن . ُ َّ َ

َحممد بن سلمة، عن أيب عبد الر ْحيم، عن زيد بن أيب أنيسة، عن سهيلَ َ ُْ َ ُ. 
ـــــه النـــــسائي يف  ُالـــــصواب أبـــــو عبيـــــد، وهـــــو : ، وقـــــال»اليـــــوم والليلـــــة«روى ل

ُّاملذحجي ِ ِ ْ  ].أ-١٧٧[وقد تقدم. َ
 .)٢(أبو عبيدة .٢٢١٠

ْوعنه حممد بن محري. عن يزيد الرحبي ِ. 
 .جمهول: قال أبو حاتم

 .)٣(أبو عبيدة .٢٢١١
 .ن الطرائفيوعنه عثامن بن عبد الرمح. عن أيب صخر
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 ٣٠٦ 
 .جمهول: قال أبو حاتم

َأبو العبيدين معاوية بن سربة السوائي الكويف األعمى) بخ( • ُّ ُ ُّ ُّ َ ُ ْ َْ ْ َ  .تقدم. ، تابعيَُ
َّأبــو عتــاب ســهل بــن محــاد الــدالل) ٤ م( • ََّّ ََ ْ . ، مــشهور هبــام، روى عــن شــعبة وغــريهَ

 .تقدم
ُّأبو عتبة أمحد بن الفرج احلجازي • ُِ َ  .تقدم. ، مشهور هبامَ

ْأبو عتبة) س( .٢٢١٢ ُ)١(. 
ً أي النــاس أعظـم حقــا عــىل :سـألت النبــي صـىل اهللا عليــه وسـلم«: عـن عائــشة
 .»زوجها: املرأة؟ قال

ُّقاله أبو أمحد الزبريي ْعن مسعر، عنه: ُّ ِ. 
 .وقال معاوية بن هشام، عن مسعر، عن أيب عتبة، عن رجل، عن عائشة

ُّ بن سنة اخلزاعي ال)٢(ُأبو عثامن) فق س( .٢٢١٣ ََ ُّكعبي الشامي الدمشقيَُّ ُّ ُِّّ َّ َْ. 
 .عبد اهللا بن مسعود، وعيل: روى عن

ُّروى عنه الزهري ُّ. 
ْذكره ابن سميع وأبو زرعة الدمشقي يف الطبقة الثانية َ ُ. 

ُّوقال أبو زرعة الرازي َّ  .ال أعرف اسمه: ُ
ِّوقــال يــونس عــن الزهــري كــان حلــق بعــىل يف الــذين خرجــوا إليــه مــن أهــل : ُّ
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 ٣٠٧ 
ِن خيصهم بمجلسه يف حديثه دون أهل العراقالشام، وكا ُّ َ. 

ً حـديثا واحـدا وهـو حديثـه عـن ابـن »التفـسري«روى له النسائي وابن ماجـه يف  ً
 .مسعود يف ليلة اجلن

ًأخرجه ابن ماجه مطوال، وليس للنسائي منه سـوى قـصة االسـتنجاء َّ  أن هنـى: ُ
 .يستطيب أحد بعظم أو روث

 :ومن األوهام
ُّبن نرص السلمي )١(أبو عثامن) س( • ُِّ َ. 

 .َّوعنه حممد بن إبراهيم التيمي. عن أبيه قصة ماعز األسلمي
 .عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن إبراهيم:  أبو خالد األمحرهقال

ْوقال إبراهيم بن سعد ويزيد بن زريع َ عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن : ُ
 .وهو الصواب. أبيهِّإبراهيم، عن أيب اهليثم بن نرص بن دهر األسلمي، عن 

ٌّ بن يزيد، حجازي)٢(أبو عثامن) مد( .٢٢١٤ ، تابعي، له حـديث مرسـل يرويـه عنـه ابـن ِ
إن «: ُمل يـزل يعمـل بـه ويرفعونـه إىل النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم: جريج قـال

ُّالرجــل إذا ولــد لــه الولــد بعــد مــا خيــرج مــن أرض املــسلمني وأرض الــصلح  ُ
َّأول مـا دخلهـا، فـإن لـذلك املولـود حتى يكون بأرض العدو، وإن كان ذلك 

ُّوسموا الرجل الذي قىض به النبي صىل اهللا عليه :  قال»ًسهام مع املسلمني َ
وأن الرجــل إذا مــات بعــد مــا دخــل أرض العــدو وخــرج مــن «: وســلم لولــده
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 ٣٠٨ 
 .»أرض املسلمني وأرض الصلح فإن سهمه ألهله

 .»املراسيل«روى له أبو داود يف 
ُّألنــصاري املــدين ا)١(أبــو عــثامن) ت د( .٢٢١٥ َ َ َ، ثــم اخلراســاين، قــايض مــرو، اســمه ُّ ُّ ُ

ْابن سلم، وقيل: عمرو بن سامل، وقيل ْابـن سـليم، وقيـل: َ َ : ابـن سـعد، وقيـل: ُ
 .اسمه عمر

نيتــه، وال أحــق يف اســمه واســم أبيــه : قــال احلــاكم أبــو أمحــد وهــو معــروف بكُ
 .ًشيئا

َّرأى ابن عباس وابن عمر َ. 
ّأيب بــــن كعــــب: وروى عــــن ً مرســــال، وعــــن القاســــم بــــن حممــــد بــــن أيب بكــــر ُ ْ ُ

 .ِّالصديق
ُّالربيـــع بـــن صـــبيح، وأبـــو املنيـــب عبيـــد اهللا بـــن عبـــد اهللا العتكـــي، : وروى عنـــه ََّ َ َ ُ

ُّوليــث بــن أيب ســليم، ومطــرف بــن طريــف احلــارثي، واملنــذر بــن ثعلبــة العبــدي،  ْ َ ْ َ َُّ ِّ ُ َُ
ُّومهدي بن ميمون األزدي ْْ َ  .وأحسن الثناء عليه. َ

 .اسمه عمرو بن سامل قايض مرو ووثقه: ال أبو داودق
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ُّأبو عثامن اجلعد بن دينار البرصي) س ت د م خ( • َ ْ ُْ  .تقدم. ، تابعيَ
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 ٣٠٩ 
ّ التبـــان)١(ُأبـــو عــثامن) س ت د خــت( .٢٢١٦ ُ، والــد موســـى مــوىل املغـــرية بــن شـــعبة، َّ

 .عمران: اسمه سعيد، وقيل
ْمنصور بن املعتمر، ومغرية بن مقسم، وابنه : عنهروى . أيب هريرة: روى عن ُِ ُِ َ ْ

 .موسى بن أيب عثامن
 :له عندهم ثالثة أحاديث

كتب به إيل وقرأته : ن منصور، قالثنا شعبة ع: ُّ أبو داود الطياليسقال: األول
ْســـمعت صــــاحب هــــذه احلجــــرة : عليـــه، ســــمع أبــــا عـــثامن، عــــن أيب هريــــرة قــــال ُ

ــــا القاســــم  ــــزع الرمحــــة إال مــــن شــــقي«: يقــــولالــــصادق املــــصدوق أب َّال تن ُ َ ْ  رواه »ُ
 . عن آدم»األدب«البخاري يف 
 .ًعن حفص بن عمر وحممد بن كثري مجيعا عن شعبة: وأبو داود
ــيس، وقــال: والرتمــذي حــسن، : عــن حممــود بــن غــيالن، عــن أيب داود الطيال

ُوأبو عثامن ال يعرف اسمه، ويقال  .هو والد موسى بن أيب عثامن: ُ
ِّ وكيـع، عـن سـفيان، عـن أيب الزنـاد، عـن موسـى بـن أيب ثنـا: قال أمحد: الثاين

ال «: قــال رسـول اهللا صــىل اهللا عليـه وســلم: عـثامن، عـن أبيــه، عـن أيب هريــرة قـال
ًتصوم املرأة يوما واحدا  َوزوجها شاهد إال بإذنه إال رمضان] ب-١٧٧[ً َ ٌ ُ«. 

 عــــن أيب  مــــن حــــديث شـــعيب بــــن أيب محــــزة،»صــــحيحه«رواه البخـــاري يف 
ِّوتابعه أبو الزناد عن موسى عن أبيه : الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، ثم قال

 .عن أيب هريرة
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 ٣١٠ 
 .ِّورواه النسائي من حديث سفيان، ومن وجه آخر عن أيب الزناد

رواه النـسائي عـن حممـد بـن عبـد اهللا بـن يزيـد، عـن سـفيان بـن عيينـة، : الثالـث
ال «: عثامن، عن أبيه، عن أيب هريرة رفعه قالعن أيب الزناد، عن موسى بن أيب 

ِيبولن أحدكم يف املاء الدائم ثم يغتسل فيه ْ َ ّ ُ ََّ َ«. 
ُّاخلراساين ُأبو عثامن) عس( .٢٢١٧ َ ُ. 

َّما كذبت وال كذبت، وإين لعىل ملة ال أبايل من يتبعني «: ًسمعت عليا يقول ِ ِّ ُ َ
ْممن مل يتبعني َ«. 

 .وعنه عامرة بن أيب حفصة
ُّلصنعاينُأبو عثامن ا • ْ ْ، اسمه رشاحيل بن مرثد ويقالَّ  .وتقدم. ابن عمر: َ
ُّأبو عثامن مسلم بن يسار الطنبذي)ق ت د فق بخ( • ُ ْ ُّ َ  .تقدم. ، تابعيُ
ّأبو عثامن النهدي، عبد الرمحن بن مل) ع( •  .تقدم. ، تابعيُ

ّ، وليس بالنهدي)١(ُأبو عثامن) ق س د( .٢٢١٨ ْ َّ. 
ّروى عن أنس بن جندل البرصي، وأن َ َْ َس بن مالك، ومعقـل بـن يـسار، وقيـلْ ََ ْ :

 .عن أبيه عن معقل بن يسار
ّسليامن التيمي: روى عنه َّ. 

 .مل يرو عنه سوى سليامن التيمي، وهو إسناد جمهول: قال ابن املديني
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 ٣١١ 
ِّالسيل) ١(هو أبو عثامن: وقال أبو داود َّ . 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 :له عندهم حديثان

أنـــا ابـــن البخـــاري : شـــيخنا احلـــافظ احلجـــة أيب احلجـــاجقـــرأت عـــىل : األول
أنــا أبــو حممــد : أنــا أبــو بكــر األنــصاري: أنــا ابــن طــربزد: وزينــب بنــت مكــي، قــاال

أنـا : أنـا محـزة بـن حممـد بـن عيـسى الكاتـب: أنـا أبـو احلـسن بـن لؤلـؤ: ُّاجلوهري
ن ثنـــا عبــد اهللا بــن املبــارك، عـــن ســليامن التيمــي، عــن أيب عـــثام: نعــيم بــن محــاد

: قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم: َوليس بالنهدي، عن معقل بن يـسار، قـال
 .»-يعني يس–اقرأوها عند موتاكم «

 .عن أبيه: رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن املبارك وقاال
ُّورواه النسائي يف  عن : ً من حديث ابن املبارك أيضا، ومل يقل»اليوم والليلة«َّ

 .أبيه
 .ًالنسائي حديثا آخروروى له 

ْأبو عثامن) س ت د م( .٢٢١٩ ُ)٢(. 
ْعن جبري بن نفري عن عقبة بن عامر عن عمر بن اخلطاب حديث َ من أحسن «:ُ

 . احلديث»..أشهد أن ال إله إال اهللا : الوضوء ثم قال
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 ٣١٢ 
عـن أيب عـثامن عـن : عن أيب عثامن عن عقبة بن عامر عن عمر، وقيل: وقيل
 .والصحيح األول. عمر نفسه
عـن معاويـة بـن صـالح : والـصحيح. ربيعة بن يزيد، ومعاوية بـن صـالح: هوعن

 .عن ربيعة بن يزيد عنه
ْقال أبو بكر بن منجويه ُّيشبه أن يكون سعيد بن هانئ اخلوالين املرصي: َ ْ َْ ِ. 

ْأبو عثامن) س( .٢٢٢٠ ُ)١(. 
ْكـــان النبــي صــىل اهللا عليـــه وســلم إذا مــر بجنبـــات أم ســليم دخـــل «: عــن أنــس ََ ُ ِّ َّ َُ َ

 .»هاعلي
ْإبراهيم بن طهامن: روى عنه َ. 

 .إما أن يكون ربيعة أو اجلعد: »األطراف«قال ابن عساكر يف 
ْأبو عثامن) ت( .٢٢٢١ ُ)٢(. 

َّإن رجلــني ممـن دخــل النــار «: عـن أيب هريــرة عـن النبــي صـىل اهللا عليــه وسـلم
ُاشتد صياحهام  . احلديث»...ِ

ُّعبد الرمحن بن زياد بن أنعم األفريقي: وعنه َ ْ َ. 
َم بن يسار فال أدري من هـو، ُإن مل يكن مسل: »األطراف« ابن عساكر يف قال َ
نـى أبـا عـثامن، : شيخناقال َ هكذا قال، وقـد روى عـن أيب هريـرة مجاعـة ممـن يكْ ُ
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 ٣١٣ 
وحديثــه عنــد املــرصيني مــنهم مــسلم بــن يــسار الطنبــذي هــذا، ومــنهم أبــو عــثامن 

َامر، ورشاحيـل بـن ُّاألصبحي واسمه عبيد بن عمـرو، ويـروي عنـه سـالمان بـن عـ َ
ًيزيد، فيحتمل أن يكون واحدا منهام، وحيتمل أن يكون آخر ثالثا، واهللا أعلم ً. 

 .أبو عثامن) مد( .٢٢٢٢
 .ُّوعنه األوزاعي. عن احلسن البرصي
ْأظن أبا عثامن جرس بن احلسن:  وقال»املراسيل«روى له أبو داود يف  َ. 

َأبـــو العجفـــاء) ٤( .٢٢٢٣ ْ ُّ الـــسلمي البـــرصي)١(َ َْ ُّ ُِّ ـــل، قَ ْاســـمه هـــرم بـــن نـــسيب، وقيـــل: ي َ ُ ِ َ :
ْاسمه هرم بن نصيب أو نسيب: عكسه، قال أبو داود ْ ََ ُ ُ. 

 .ُعبد اهللا بن عمرو، وعمر بن اخلطاب، وعمرو بن العاص: روى عن
َاحلارث بـن حـصرية، وصـالح بـن جبـري الـشامي، وابنـه عبـد اهللا بـن : روى عنه ُ

ْأيب العجفاء، وحممد بن سريين، وقيل ْسريين عن ابن أيب العجفاء عن عن ابن : َ َ
ْعن ابن سريين نبئت عن أيب العجفاء وحممد بن صالح بن جبري: أبيه، وقيل َ. 

ْقال أبو بكر بن أيب خيثمة ِاسـمه هـرم : فقـال] أ-١٧٨[سألت ابـن معـني عنـه : َ َ
 .برصي، ثقة

 .يف حديثه نظر: وقال البخاري
 .حديثه ليس بالقائم: وقال احلاكم أبو أمحد

 .»الثقات« ابن حبان يف وذكره
                                                        

 ).٣٤/٧٨: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣١٤ 
ًروى له األربعة حديثا واحدا عن عمر بن اخلطاب يف صداق النساء ً. 

ْأبو العجالن) بخ( .٢٢٢٤ ُّ املحاريب)١(َ ُ. 
ُمحيـد بـن أيب غنيـة والـد عبـد امللـك، والفـضل بـن : وعنه. روى عن ابن عمر

ُّيزيد الثاميل ُّ. 
 .»األدب«روى له البخاري يف 
ْن الرسي، عن عيل بن مسهر، عن الفضل بن يزيد َّعن هناد ب: وروى الرتمذي ُ َّّ ِ

: ُّالثاميل، عن أيب املخارق، عـن ابـن عمـر، عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال
َّإن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخني يتوطؤه الناس« َ ُْ«. 

ْهكذا قال، وهو خطأ، رواه منجاب بن احلارث عن عيل : »التهذيب«قال يف  ِ
ْبن مسهر ْ، عن الفضل بن يزيد، عن أيب العجالن املحاريب، عن ابن عمرُ َ. 

َوكذلك رواه أبو عقيل الثقفي، ومـروان بـن معاويـة الفـزاري، عـن الفـضل بـن  ََ َ َّْ َ ُّ ِ ِ
واهللا .  وإمـا مــن شــيخه)٢(يزيـد، وهــو الـصواب، واخلطــأ يف ذلــك إمـا مــن الرتمــذي

 .أعلم
َّأبو العدبس) ق د( .٢٢٢٥  . األصغر)٣(ََ

ْاسمه تبيع بن سليامن، وقـال يف موضـع آخـر: مقال أبو حات ْ ََ ُ َّال يـسمى، روى : ُ َ ُ

                                                        
 ).٣٤/٨١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. من النهدي:  يف األصل)٢(
 ).٣٤/٨٢: (»هتذيب الكامل«)٣(



 ٣١٥ 
 .عن أيب مرزوق

روى عنه أبو العنبس األصغر، روى له أبو داود وقد تقدم، وروى له ابن ماجه 
ْوخلط يف إسناده، وقد تقدم ذلك يف ترمجة تبيع بن سليامن ْ ََ َُ ُ َ. 

َّأبو العدبس .٢٢٢٦ األشـعري : ُّن األسـدي، ويقـالُمنيـع بـن سـليام: ، اسـمه األكرب)١(ََ
 .الكويف

ْأبــو الورقـــاء ســـامل بـــن خمــراق، وعاصـــم بـــن هبدلـــة، : وعنـــه. يــروي عـــن عمـــر ِ
 .وعاصم األحول

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
َهكذا فرق بينهام أبو حاتم الرازي، وأبـو عبـد اهللا بـن منـده، وغـري : قال شيخنا ْ َ َّ َُّّ َ

ِأبو أمحد واحدا، ووهم يف ذلـكواحد، وهو الصواب، وجعلهام احلاكم  َ َ واهللا . ً
 .أعلم

َأبو عذبة .٢٢٢٧  .جمهول:  قال الدارقطني.ُ، عن نافع يف الغسل بالتحريك)٢(َ
 :فأما
ْأبو عذبة .٢٢٢٨ اللهـم عجـل علـيهم بـالغالم «: فروى عن عمر أنه قـال:  بالتسكني)٣(َ

                                                        
 ).٣٤/٨٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/١٢١: (»لسان امليزان«و) ٢/٥٥١: (»ميزان االعتدال«) ٢(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٥١: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٢٠: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٣(

)٩/١٢١.( 



 ٣١٦ 
 .، ذكره أبو حاتم»الثقفي

 .)١(ُأبو عذرة) ق ت د( .٢٢٢٩
 .هللا عليه وسلم، روى عن عائشة أم املؤمننيوكان قد أدرك النبي صىل ا

َروى عنه عبد اهللا بن شداد األعرج الواسطي، ويقال َّ  .املدين: َ
 .ًال أعلم أحدا سامه: قال أبو زرعة

ُّأبو العريان اهليثم بن األسود النخعي • ْ َّْ َ  .تقدم. ، تابعيُ
ُّأبو عزة اهلذيل) ت قد بخ( • َ ُ َّ َ، اسمه يسار بن عبد، له صحبةَ  .قدمت. َ
ُّأبو عشانة املعافري املرصي) ق س د بخ( • ُّ َ ُْ ِ َ َ  .تقدم. ، اسمه حي بن يؤمن تابعيَّ

َأبو العرشاء) ٤( .٢٢٣٠ َ ُّ الدارمي البرصي)٢(ُ َْ َّ. 
َّ روى عنه محاد بن سلمة.بيه عن النبي صىل اهللا عليه وسلمروى عن أ َ. 

َاسمه أسامة بن مالك بن قهطم وقيل: قيل ْ ُِ ْعطارد بن بـرز، وقيـ: ُ عطـارد بـن : لَ
ْبلز، وقيل َيسار بن بلز بن مسعود بن خويل بن حرملة بن قتادة، من بني موله بن : َ َْ َ َْ

َعبد اهللا بن فقيم بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بـ َْ َ َ َُ ًن متـيم، وكـان أعرابيـا ْ َ
ْفرة بطريق البرصة، وهو جمهولُينزل اجل ََ ْ. 

ُّقـال أبـو احلــسن امليمـوين عـن أمحــد ْ ُمـا أعـرف أنــه يـروى عــن أيب :  بـن حنبــلَ
َّالعرشاء حديث غري هذا يعني حديث الذكاة َ ُ. 

                                                        
 ).٣٤/٨٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٨٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣١٧ 
أمـا أنــا فــال يعجبنــي وال : فـام تقــول؟ قــال: وهــو عنـدي غلــط قلــت: قـال أمحــد

ُأذهب إليه إال يف موضع رضورة َ. 
َيف حديثه واسمه وسامعه من أبيه نظر: وقال البخاري َ ِ ِ ِ. 

ْكان ينزل احلفرة عىل طريق البرصة: وقال ،»الثقات«ذكره ابن حبان يف  َُ ْ. 
َّأخربين محاد بن سـلمة، عـن أيب : ثنا عيل بن اجلعد: قال أبو القاسم البغوي
َالعــرشاء، عــن أبيــه، قــال َقلــت يــا رســول اهللا مــا تكــون الــذكاة إال مــن اللبــة أو مــن : ُ َّ

ْاحللق؟ قال ِلو طعنت يف فخذها ألجزاك«: َ ِ  .ث محاد رواه األربعة من حدي.»َ
َغريــب ال نعرفــه إال مــن حــديث محــاد بــن ســلمة، وال يعــرف : وقــال الرتمــذي َ َّ َ

َأليب العرشاء عن أبيه غري هذا احلديث ُ. 
وقـد روى لـه حـديث آخـر، ثـم رواه  مـن حـديث أيب بكـر بــن أيب : قـال شـيخنا

ُّثنا حممد بن عمرو الرازي: ثنا أيب]: ب-١٧٨[داود  ْثنا عبد الرمحن بن قيس، : َّ َ
َّعن محاد بن سلمة، عن أيب العرشاء الدارمي، عـن أبيـه َ َّ أن رسـول اهللا صـىل اهللا : َُ

َعليه وسلم سئل عن العترية فحسنها َّ َُ ََ ِ ِ. 
ُّالبرصي) ١(ِأبو عصام) س ت د م( .٢٢٣١ َْ. 

أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يتنفس يف اإلناء «: روى عن أنس بن مالك
 .»ًثالثا

ُبد الوارث بن سعيد، وهشام الدستوائيشعبة، وع: )١(]عنه[روى  َّْ َ ِ. 

                                                        
 ).٣٤/٨٧: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣١٨ 
خالد بن عبيد عن أيب عـصام وعبـد اهللا بـن عبـد : »التاريخ«وقال البخاري يف 
 .الرمحن بن أسيد

عىل البخـاري وأبـو أمحـد احلـاكم  وقال مسلم وأبو حاتم وأبو زرعة فيام زاد
 .ُخالد بن عبيد، هو أبو عصام: وابن عدي

َوقال أبو القاسم الطرب ُّي الاللكائيَّ َتاريخ املراوزة«رجعت إىل : ُّ  ألمحد بن »َ
ًأبــو عــصام خالــد بــن عبيــد العتكــي، وكــان شــيخا نبــيال أمحــر الــرأس : ســيار فقــال ً ُّ َ َ ُ

واللحية، وكان العلـامء يف ذلـك الزمـان يعظمونـه ويكرمونـه، وكـان ابـن املبـارك 
َّربام سوى عليه الثياب إذا ركب َ. 
َيث وعن احلسن وابن بريدةوروى عن أنس ثالثة أحاد ُ. 

ْوروى عنه ابن املبارك والفضل بن موسى وأبو متيلة َ ُ. 
ُّقال الطربي َ َّوميز أبو . ًوجعله ابن عدي والذي روى عنه شعبة وهشام واحدا: َّ َ

َّأمحــــد احلــــافظ بيــــنهام، فــــذكر أبــــا عــــصام خالــــد بــــن عبيــــد عــــىل االنفــــراد وكأنــــه 
 هـشام وشـعبة وعبـد الـوارث، وذلـك )٢(هالصواب، ألن طبقته أعـىل ملـا يـروي عنـ

 .واهللا أعلم. ابن املبارك وأبو متيلة، وطبقته أنزل: روى عنه الطبقة الثانية
ٍقد قيل إن أصله من البرصة وأنه صار إىل مرو، فال يبعد حينئذ أن : وقال غريه ُ ْ َ

 .يكون روى عنه القدماء من أهل البرصة واملتأخرون من مرو، واهللا أعلم
ُّمسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي احلديث املتقدم فقطروى له  َّ ُِّّ. 

                                                        
 .ر ليست يف األصل زيادة من املصد)١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عن:  يف األصل)٢(



 ٣١٩ 
ُّأبـــو عــصمة نـــوح بـــن أيب مــريم اخلراســـاين) فــق ت( • ُ ُ ْ ِّ، عـــن يزيــد النحـــوي، وغـــريهِ َّ .

 .تقدم
ُّ الـوادعي اهلمـداين الكـويف)١(ّأبو عطية) س ت د م خ( .٢٢٣٢ ُ ُّ ْ َُّ ِ مالـك بـن عـامر، : ، اسـمهَ

َّقاله النسائي، وقيل ُابـن أيب محـرة، : ُابن محرة، وقيـل: عامر، وقيلابن أيب : َّ
ْابن أيب جندب، وقيل: اسمه عمرو بن جندب، وقيل: وقيل  .إهنام اثنان: ُ
ُجاءنا كتاب عمر: قال ُ. 

ْعبد اهللا بن مسعود، ومرسوق، وأيب موسى، وعائشة: وروى عن َ. 
ْأشعث بن أيب الشعثاء، وحصني بن عبد الرمحن، وخيثمة بن: روى عنه َ ُ ْ  عبد َّ

الرمحن، وسليامن األعمش، وعـيل بـن األقمـر، وعـامرة بـن عمـري، وحممـد بـن 
ِسريين، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو حصني األسدي َ. 

: قلـت. ُاسمه مالك بن أيب محرة، وهو مالك بـن عـامر: قال األثرم عن أمحد
بن ًإن إنسانا زعم أن أبا عطية الذي روى عنه عامرة بن عمري غري الذي روى عنه ا

 .ًسريين، فأنكر ذلك جدا
أبو عطيـة الـذي روى عنـه ابـن سـريين اسـمه مالـك : وقال عباس عن ابن معني

ُّبن عامر، وأبو عطية الوادعي عمرو بن أيب جندب َ. 
ُّأبو عطية الوادعي مالك بن عامر، وهو اهلمداين: وقال يف موضع آخر ْ َُّ ّ ِ َ. 

َقال أبو بكر بن أيب خيثمة ْ  .ثقة:  أيب عطية فقالسألت ابن معني عن: َ

                                                        
 ).٣٤/٩٠: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣٢٠ 
 .أبو عطية الوادعي عمرو بن أيب جندب ثقة: وقال أبو داود

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
أبو عطية اسمه مالك :  تابعي أهل الكوفةمن وقال حممد بن سعد يف األوىل

ُّبن عامر اهلمداين ثم الوادعي، كان ثقة، وله أحاديث صاحلة، وتـويف يف واليـة  ْ َ
 .بري عىل الكوفةُّمصعب بن الز
ُأبـو عطيــة عمـرو بـن جنـدب، ويقــال: قـال الواقـدي ََّ مالـك بـن عـامر اهلمــداين : َِ

يف واليــة عبــد ] أ-١٧٩[مــن أصــحاب ابــن مــسعود، شــهد مــشاهد عــيل، وهلــك 
 .امللك بن مروان
ّثنـــا األعمـــش، عـــن عـــامرة، عـــن أيب عطيـــة قـــال: ثنـــا أبـــو معاويـــة: قـــال أمحـــد ِ َ :

يـا أم املـؤمنني رجـالن مـن أصــحاب : ئـشة فقــال هلـادخلـت أنـا ومـرسوق عـىل عا
ِّحممــد صــىل اهللا عليــه وســلم أحــدمها يعجــل اإلفطــار ويعجــل الــصالة واآلخــر  َ ُ

 .يؤخر اإلفطار ويؤخر الصالة
عبد اهللا بن مسعود، قالت :  قلنا؟ أهيام يعجل اإلفطار، ويعجل الصالة:قالت

أبــو موســى، أخرجــه أبــو كــذلك كــان يــصنع النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم، واآلخــر 
داود والرتمذي والنسائي من حديث أيب معاوية، وليس له عند مسلم وأيب داود 

 .واهللا أعلم. والرتمذي غريه
َّأبو عطية) س ت د( .٢٢٣٣ ِ  . عقيل)١(، موىل لبني)١(َ

                                                        
 ).٣٤/٩٢: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣٢١ 
: روى عن مالك بن احلويرث، سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول

 .»ٌ رجل منهمًمن زار قوما فال يؤمهم وليؤمهم«
ُّروى عنه بديل بن ميرسة العقييل ْ ُ ْ ْ َُ َ َ َ. 

َّال يعرف وال يسمى: قال أبو حاتم َ  .روى له الثالثة هذا احلديث فقط. ُ
َأبو داود عن مسلم بن إبراهيم، عن أبان بن يزيـد، عـن بـديل بـن ميـرسة، وقـال  ُ

 .حسن: الرتمذي
َأبو عقال) ق( •  .تقدم. ن زيدهالل ب: ، موىل أنس بن مالك، اسمه)٢(ِ

ْأبـــو عقبـــة) ق د( .٢٢٣٤ ُّ الفـــاريس)٣(ُ مـــوىل بنـــي هاشـــم، لـــه : ، مـــوىل األنـــصار، وقيـــلِ
ْاسمه رشيد، قال: صحبة، وهو والد عبد الرمحن بن أيب عقبة قيل َ شـهدت : ُ

ًمع رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم يـوم أحـد فـرضبت رجـال مـن املـرشكني،  َ ُ ُ
لغـت النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم خذها مني وأنا الغـالم الفـاريس، فب: فقلت
 . خذها مني وأنا الغالم األنصاري:أال قلت: فقال

ُّرواه أبو داود وابن ماجه من حـديث احلـسني بـن حممـد املـروذي عـن جريـر 
بن حازم عن حممد بن إسـحاق عـن داود بـن احلـصني عـن عبـد الـرمحن بـن أيب 

َعقبة عن أيب عقبة فذكراه ْ ُ. 
                                                        

 .وما أثبتناه من املصدر. أيب:  يف األصل)١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. أبو عطية:  يف األصل)٢(
 ).٣٤/٩٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٢٢ 
ْأبو عقبة) بخ( .٢٢٣٥ ُ)١(. 

ْمن أهل اخلريشيخ   عن موسى بن إسامعيل عن »األدب«روى البخاري يف . َ
نــى أبــا عقبــة قــال: عبـد العزيــز بــن املختــار، قـال َحــدثني شــيخ مــن أهــل اخلـري يكْ ُ ٌ :

ْمـررت مــع ابــن عمــر مـرة بــالطريق فمــر بغلمــة مـن احلــبش فــرآهم يلعبــون فــأخرج  ُ َّ َ
 .درمهني فأعطاهم
 .جمهول: )٢(قال أبو حاتم

َ عقربأبو) س بخ( .٢٢٣٦ ْ ُّ البكري الكناين)٣(َ َ ِ ُّ َِ َ، والد أيب نوفل بن أيب عقرب، وقيـلْ ْ َ :
 .جده، له صحبة

ِاسمه خويلد بن بحري، وقيل: قال خليفة َ ْ َ ْعويج بن خويلد بن خالـد بـن بحـري : ُ َ ُ ِ َ
ابن خالد بن عمرو بن محاس بن عويج بن بكر بن عبد منـاة، : بن عمرو، ويقال

ْإنه من بني ليث: ويقال رَ  .َ بن بكْ
َعداده يف أهل مكة من الصحابة: ُّقال الواقدي ِ. 

ُعداده يف أهل البرصة من الصحابة: َّوقال خليفة بن خياط َ ِ. 
روى عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم يف صـوم ثالثـة أيـام مـن كـل شـهر، وعنـه 

                                                        
 ).٣٤/٩٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
هتـــذيب «والنقــل عنـــه مـــن زيــادات احلـــافظ ابـــن كثــري عـــىل) ٩/٤١٦: (»اجلــرح والتعـــديل«) ٢(

 .»الكامل
 ).٣٤/٩٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٢٣ 
 .ابنه أبو نوفل

ـــا العبـــاس بـــن الفـــضل األســـفاطي: قـــال الطـــرباين ُّثن َْ ـــا ســـهل بـــن: َ ْثن ـــارَ ـــا : َ بكَّ ثن
َاألسود، عن أيب نوفل بن أيب عقرب، عن أبيه، قال ْ َ ْ ُسألت النبي صىل اهللا عليه «: َ

: قال. يا رسول اهللا إين أقوى: قلت. ًصم يوما من الشهر:  قال.وسلم عن الصوم
:  قال النبي صىل اهللا عليه وسلم.يا رسول اهللا زدين: قلت. صم يومني من الشهر
ِزدين زدين صم ثال  .»ثة أيام من كل شهرِ

ــــسائي هــــذا احلــــديث فقــــط مــــن حــــديث »األدب«روى لــــه البخــــاري يف   والن
 .األسود بن شيبان

ُّأبو عقيل الثقفي • ِ َ  .تقدم. عبد اهللا بن عقيل، عن جمالد وغريه: ، اسمهَّ
َأبــــو عقيــــل اجلــــامل حييــــى بــــن حبيــــب بــــن إســــامعيل بــــن عبــــد اهللا بــــن حبيــــب بــــن أيب  • ََّ َ ِ

 )١ (]تقدم.[ثابت
ُّأبو عقيل الدمشقي) ق يس د( • ِّ ِ ِهاشم بن بالل، روى عنـه : ، قايض واسط، اسمهَ

 .تقدم. شعبة وغريه
ُّأبو عقيل الدورقي) تم مد م خ( • َ ْ ََّ ْبشري بن عقبة، روى عن التابعني: ، اسمهِ  .تقدم. ُ
َّأبو عقيل حييـى بـن املتوكـل الـرضير) د مق( • ِ َّ، صـاحب هبيـة، عـن حييـى بـن سـعيد َ َ ُ

 .تقدم. األنصاري
ُّأبـــو عقيـــل زهـــرة بـــن معبـــد القـــريش املـــرصي) ٤ خ( • َ ْ َْ ِ ِ ُِّ َ َُ ، روى عـــن جـــده عبـــد اهللا بـــن ُ

                                                        
 .زيادة من املصدر) ١(



 ٣٢٤ 
 .تقدم. هشام وغريه

ِأبو عقيل) قد( .٢٢٣٧  . موىل عمر بن اخلطاب)١(َ
عـــن امـــرأة عـــن عائـــشة أهنـــا ســـألت النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم عـــن أطفـــال 

 .»هم يتعاوون يف النار«: فقال] ب-١٧٩[املرشكني 
 .عنه سفيان الثوريروى 
ُّ اهلمداين الكويف)٢(ُأبو عكاشة) ق( .٢٢٣٨ ُ ُّ ْ  .، أحد املجاهيلَ
ِرفاعة بن شداد عن عمرو بن احلمق حديث: عن َ َ َّ ِمـن أمـن رجـال عـىل دمـه «: َ ِ َِ ً
 .»...فقتله

ِّأبـــو لـــيىل عبـــد اهللا بـــن ميـــرسة احلـــارثي، قالـــه وكيـــع عـــن أيب لـــيىل ومل : وعنـــه
ِّيسمه َ ُ. 

َعن عبد اهللا بن ميرسة احلارثي، عن أيب عكاشة، عن : يموقال مسلم بن إبراه َْ
َرفاعـــة بـــن شـــداد، عـــن ســـليامن بـــن رصد، واألول أشـــبه بالـــصواب، فـــإن حـــديث  ُ

 .عمرو بن احلمق حمفوظ يف هذا الباب
ْأبو علقمـة الفـروي الكبـري) س د م بخ( • َ َ ْ عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد اهللا بـن : ، اسـمهَ

 .تقدم. اهويه وغريهأيب فروة، شيخ إسحاق بن ر
 :وأما

                                                        
 ).٣٤/٩٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٩٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٢٥ 
َأبــو علقمــة .٢٢٣٩ ْ َّ الفــروي الــصغري)١(َ ُّ ْ ، فاســمه عبــد اهللا بــن هــارون بــن موســى بــن أيب َ

ْعلقمة َ. 
َّعبد اهللا بن مسلمة القعنبي، وعبد اهللا بن نافع الصايغ، وقدامـة بـن : يروي عن ِّ ْ ََ

ــة حممــد بــن موســ َّحممــد اخلــرشمي، ومطــرف بــن عبــد اهللا املــدين، وأيب غزي ِ َ ى ِّ
 .األنصاري

َّاحلـــسن بـــن حبـــاش احلــامين الكـــويف، وعبـــد الـــرمحن بـــن أيب : ويــروي عنـــه ِ
ُحـاتم، وأبـو قـريش حممـد بـن مجعـة بـن خلـف احلـافظ، وحممـد بـن احلـسن بـن  ُ ُ

 .قتيبة العسقالين، وأبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا اهلروي
 .الثقاتمنكر احلديث، وأبوه هارون بن موسى أحد : قال احلاكم أبو أمحد

 .له مناكري: قال ابن عدي
َأبـو علقمـة) ٤ م ر( .٢٢٤٠ ْ ُّ املـرصي)٢(َ ْ مـوىل عبـد اهللا بــن : ، مـوىل بنـي هاشـم، ويقـالِ

 .حليف األنصار: حليف بني هاشم، ويقال: عباس، ويقال
عبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن مسعود، وعثامن بن عفان، وعون بن : روى عن

، ويــسار بــن نمــري مــوىل ابــن عمــر، -أكــرب منــهوهــو -عبــد اهللا بــن عتبــة بــن مــسعود 
 .وأيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة

ْإبـراهيم بـن مـسلم بـن يعقـوب القبطـي، وأيـوب بـن حـصني ويقـال: روى عنه َُّ ُ ْ ِ :
ُّحممد بن حصني، واحلارث بن يزيد احلرضمي، ورشاحيل بن يزيد املعـافري، 

                                                        
 ). ٣٤/١٠٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
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 ٣٢٦ 
ْ عمري، وعبـد الـرمحن بـن وأبو اخلليل صالح بن أيب مريم، وعبد اهللا بن عبيد بن َ ُ

ُرفاد بن أنعم األفريقي، وعطاء العامري والد يعـىل بـن عطـاء، وعمـرو بـن حييـى  ْ َ
ُّبــن عــامرة، وحممــد بــن أيب أيــوب املخرمــي، وحممــد بــن احلــارث بــن ســفيان  َّ َ ُ
ُّاملخزومي، ويعقوب بن عطاء بن أيب رباح، ويعىل بن عطاء العـامري، ويـونس  ْ َ

َّبن خباب، وأبو ال ُّزبري املكيَ ُّ. 
 .أحاديثه صحاح: قال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ُّأبـــو علقمـــة الفـــاريس مـــوىل ابـــن عبـــاس، كـــان عـــىل قـــضاء : وقـــال ابـــن يـــونس ْ َ

 .أفريقية، وكان أحد الفقهاء املوايل الذين ذكرهم يزيد بن أيب حبيب
 .، موىل بني أمية)١(أبو علقمة) د( .٢٢٤١

لعــــن اهللا اخلمــــر « :النبــــي صــــىل اهللا عليــــه وســــلمعــــن عبــــد اهللا بــــن عمــــر عــــن 
 .احلديث» وشارهبا
 .عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: وعنه

ْعن أيب داود، عن عثامن بن أيب شيبة، عن وكيع، عن : قاله أبو عيل اللؤلؤي َ
 .عبد العزيز

ْوقال أبو احلسن بن العبد وأبو عمرو البرصي وغري واحد َ ْ عن أيب داود، عن : َ
 .ن، عن وكيع، عن عبد العزيز، عن أيب طعمة موالهم، وهو الصوابعثام

                                                        
 ).٣٤/١٠٢: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣٢٧ 
وكــذلك هــو عنــد ابــن ماجــه وقــد تقــدم حديثــه عــىل الــصواب يف ترمجــة عبــد 

 .الرمحن بن عبد اهللا الغافقي
 .تقدم. ، عن ابن عباس، هو عبد اهللا بن عصمأبو علوان •

ُّ بــن يزيــد بــن أيب النجــاد األيــيل)١(أبــو عــيل) ت د( .٢٢٤٢ ْ َ َ  يــونس بــن يزيــد، مــوىل ، أخــوَّ
 .معاوية بن أيب سفيان

ِّالزهــري، عــن أنــس: روى عـن ْوكتبنَــا ﴿أن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم قــرأ «: ُّ ََ َ
ِعليهم فيها أن النَّفس بالنَّفس والعني بالعني ْ ْ َْ َ َ َ َ ْْ ْ ْ ْ َّ َِ َِ َِ َ ِ ِ﴾. 

 .روى عنه يونس بن يزيد
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

أبو داود والرتمذي هذا احلديث فقط من حديث عبد اهللا بن املبارك روى له 
 .حسن: عن يزيد، وقال الرتمذي

 .تفرد ابن املبارك هبذا احلديث: قال حممد بن إسامعيل
ُّ األزدي)٢(أبــو عــيل) يس( .٢٢٤٣ ْ ، عــن أيب ذر يف القــول عنــد اخلــروج مــن اخلــالء َ

 .موقوف] أ-١٨٠[
ِمنصور بن املعتمر، قاله : وعنه َ ْ  .الثوري عن منصورُ

ــري ــصور فــاختلف عليــه فيــه، فقــال حييــى بــن أيب بكَ ْورواه شــعبة عــن من عــن : ُ
                                                        

 ).٣٤/١٠٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/١٠٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٢٨ 
ًشعبة عن منصور عن أيب الفيض، عن أيب ذر مرفوعا َْ. 

 .ًوقال غندر عن شعبة عن منصور عن رجل عن أيب ذر موقوفا
ُّأبو عيل األصبحي اهلمـداين) ق س د م( • ْ َُّ َ ْ ّ، اسـمه ثاممـة بـن شـفي، عـن فـَ َ ضالة بـن ُ

 .تقدم. عبيد وغريه
ْأبو عيل اجلنبي) ٤ بخ( • . عمرو بن مالك، عن فضالة بـن عبيـد وغـريه: ، اسمه)١(َ

 .تقدم
ُّأبـــو عـــيل احلنفـــي) ع( • َ عبيـــد اهللا بـــن عبـــد املجيـــد، عـــن قـــرة بـــن خالـــد : ، اســـمهَ

 .تقدم. السدويس وغريه
ْحسني بن قيس، عن التابعني: ، اسمهَّأبو عيل الرحبي) ق ت( • َُ  .قدمت. َ

ْ الصيقل)٢(أبو عيل .٢٢٤٤  .، موىل بني أسدَّ
 .َّعن جعفر بن متام، عن أبيه، عن العباس يف السواك

 .جمهول: قال أبو عيل بن السكن
ُّأبــو عـامر الدمــشقي) ٤ م بـخ( .٢٢٤٥ ِ ِّ َّ َّشـداد بــن عبــد اهللا، مـشهور هبــام، عــن : ، اســمهَ َ

 .تقدم. أيب أمامة الباهيل وغريه
ْأبو عامر املر) س ت د م خ( • َ َّ ُّوزيَ ْحسني بن حريث: ، اسمهِ ُ  .كذلك. َُ

 .تقدم. روى عنه اجلامعة سوى ابن ماجه
                                                        

 .خطأ، والتصحيح من املصدر. احلنفي:  يف األصل)١(
 ).٩/١٢٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٥٤: (»ميزان االعتدال«) ٢(



 ٣٢٩ 
ُّأبو عامر اهلمداين الكويف) ق س( • ُ ْ َ َعريب بن محيد، تابعي: ، اسمهَّ  .تقدم. ُ

َّأبو عامر .٢٢٤٦ َ)١(. 
 .وعنه السدي. عن عيل

 .جمهول: قال أبو حاتم
َّ أو عامر)٢(ُأبو عامرة)أ( .٢٢٤٧ َ. 

قــدمت مــن ســفر فجــاءين جــابر بــن عبــد اهللا «:  قــالعــن جــار جــابر بــن عبــد اهللا
ِّفسلم عيل فجعلت أحدثه عن أرشاف الناس فقال َ ُ َّ سمعت رسول اهللا صىل اهللا : َّ

ًإن النـــــاس دخلــــوا يف ديـــــن اهللا أفواجــــا وســـــيخرجون منـــــه «: عليــــه وســـــلم يقــــول
 . رواه عنه األوزاعي.»ًأفواجا

ُّأبــو عــامرة األنــصاري) ق( • ُّعنــه خالــد بــن مـــخلد القطــواين قــيس، روى : ، اســمهَُ َ َ ْ َ
 .تقدم. وغريه

 .تقدم. دينار بن عمر، يروي عن التابعني: ، اسمه)٣(أبو عمر البزار) ق بخ( •
َّأبـــو عمـــر البـــزار القـــارئ) ق عـــس ت( • ْحفـــص بـــن ســـليامن، وهـــو باســـمه : ، اســـمهُ َ ُ

 .تقدم. أشهر، روى عن كثري بن زاذان وغريه

                                                        
 ).٩/٤١٣: (»اجلرح والتعديل«) ١(
، قــــال )٢/٥١٤: (»تعجيــــل املنفعــــة«و) ٤/٢١٢٨: (»التــــذكرة«و) ٥٣٧ص: (»اإلكــــامل«) ٢(

مـن غـري تـردد وهـو أبـو » أبـو عـامر«الذي يف األصل املعتمـد مـن املـسند: احلافظ ابن حجر
 .عامر الدمشقي شداد

 .خطأ، والتصحيح من املصدر. الرسار:  يف األصل)٣(



 ٣٣٠ 
َأبو عمر .٢٢٤٨  . البزار)١(ُ

 .وعنه الثوري. بطنيعن مسلم ال
: قـال وكيـع: أنـا عبـد اهللا بـن أمحـد فـيام كتـب إيل، قـال أيب: قال ابن أيب حاتم
 .أبو عمر البزار ثقة

 .)٣( النصيبي)٢(أبو عمر .٢٢٤٩
َ وعنه عبد العزيز بن رفيع.»يصلون كام نصيل«: عن أيب الدرداء حديث ُ. 

 .حدثت عن أيب عمر: وقال احلكم
 .برواية هذا احلديثال نعرفه إال : قال أبو زرعة

ُّأبو عمر البهراين) ق س د م( • َْ َ ْحييى بن عبيد، تابعي: ، اسمهُ َ  .تقدم. ُ
ِأبـو عمـر حفــص بـن عمـر احلــويض) س د خ( • ْ  ُّ، مـشهور باسـمه وكنيتــه، عـن شــعبة َُ

 .تقدم. ُّوغريه، وعنه البخاري وغريه
ُّ الدمشقي)٤(ُأبو عمر) س( .٢٢٥٠  .أبو عمرو: ، وقيلِّ

َروى عن عبيد بن احل َسحاس، وعمر بن عبد العزيزُ ْ. 
ُّحسني بن عيل اجلعفي، وعبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي: روى عنه ْ َ. 

                                                        
 ).٩/٤٠٧: (»اجلرح والتعديل«) ١(
 .)٩/٤٠٧: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 .وهو قول آخر فيه. الصيني:  يف املصدر)٣(
 ).٣٤/١٠٩: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٣١ 
 .عن أيب عمر الدمشقي مرتوك: ُّاملسعودي عن أيب عمرو، وقيل: قال الدارقطني

 .ًروى له النسائي حديثا تقدم يف ترمجة عبيد بن احلسحاس
. ، مشهور هبام، روى عنه ابن ماجـهقرئُّأبو عمر حفص بن عمر الدوري امل) ق( •

 .وقد تقدم
ّأبو عمر محاد بن واقد الصفار) ت( • َّ  .، كذلكُ

 .تقدم. روى عن إرسائيل بن يونس وغريه
ُّ الــصيني الـــشامي)١(أبــو عمـــر) يس( .٢٢٥١ ُِّ َِّ ِنـــشيط، : ، حديثــه يف أهـــل الكوفــة، اســـمهِّ َ

ْعمرو الصيني، وهو وهم: وقال بعضهم َ. 
عــن أم : حــديث التكبــري والتــسبيح دبــر الــصالة، وقيــلأيب الــدرداء : روى عــن

 .الدرداء عن أيب الدرداء
ــع، : روى عنــه ــز بــن رفي ــة، وعبــد العزي ُحبيــب بــن أيب ثابــت، واحلكــم بــن عتيب

ـــونس بـــن  ـــشقري، وميمـــون بـــن أيب شـــبيب، وي ـــرة ال ـــار أبـــو هري ُّومـــسكني بـــن دين ِ َ َّ
َّخباب َ. 

 .يث فقط واإلمام أمحد هذا احلد»اليوم والليلة«روى له النسائي يف 
َّأبـو عمــر حفـص بــن عمـر الــرضير) د( • ُ  أبــو )٢(، مـشهور هبــام، روى عنـه]ب-١٨٠[ُ

 .تقدم. داود

                                                        
 ).٣٤/١١٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)٢(



 ٣٣٢ 
 : قال شيخنا

َّأبو عمر الرضير •  .، مجاعة قد كتبناهم يف ترمجة حفص بن عمر هذاُ
ُّ الغداين)١(أبو عمر) س د( .٢٢٥٢ َ  .أبو عمرو، حديثه يف البرصيني: ، وقيلُ

ِما مـن رجـل لـه إبـل ال يـؤدي حقهـا يف نجـدهتا «:  حديثروى عن أيب هريرة ْ َ ِّ َُ َّ َ
ْورسلها  . احلديث بطوله يف الزكاة»ِ

 .روى عنه قتادة
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 .روى له أبو داود والنسائي هذا احلديث فقط
ُّأبو عمر زاذان الكندي) ٤ م بخ( • ُْ  .تقدم. ، مشهور هبام، تابعيِ

ُّملنبهي النخعي الكويف ا)٢(ُأبو عمر) ق بخ( .٢٢٥٣ ُ ُّ َُّ َّ ِْ َ. 
ُّروى عن أيب حجيفة السوائي َ ْ َ ُ. 

ُّرشيك بن عبد اهللا النخعي: روى عنه َ َّ. 
شــكى رجــل إىل النبــي صــىل اهللا «: حــديث )٣(»األدب«روى لــه البخــاري يف 
 . احلديث»امحل متاعك فضعه عىل الطريق«: عليه وسلم جاره فقال

                                                        
 ).٣٤/١١٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/١١٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .»هتذيب الكامل«عىلوإيراد احلديث بنصه من زيادات احلافظ ابن كثري ) ١٢٥( رقم )٣(



 ٣٣٣ 
 عــن رشيـك عنــه عــن أيب )١(بـن إســامعيلوروى لـه ابــن ماجــه آخـر عــن موســى 

ُذكرت اجلدود عند رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم فرأيـت رسـول : جحيفة قال ُ َ ِ ُ
اللهـم ربنـا لـك احلمـد «: اهللا صىل اهللا عليه وسلم ملـا رفـع رأسـه مـن الركـوع قـال

َملء الساموات وملء األرض وملء ما شئت من يشء بعد، ال مانع ملا أعطيت، 
ُّا اجلد منك اجلدوال ينفع ذ َِّ  . رواه الطرباين من حديث رشيك وهذا لفظه»َ

ْعبـد اهللا بــن كيـسان، تــابعي: ، مــوىل أسـامء بنـت أيب بكــر، اسـمهُأبـو عمـر) ع( • َ .
 .تقدم
ــك. ، عــن احلــسنُأبــو عمــر .٢٢٥٤ :  قــال أبــو حــاتم.وعنــه إســامعيل بــن عبــد املل

 .جمهول
ُّ البجيل)٢(أبو عمر)أ( .٢٢٥٥ َ َ. 
 .وعنه مسلمة الرازي. ُد امللك بن سفيانعن عب. اسمه عبيدة: يقال

 .ال حيل االحتجاج به: قال ابن حبان
ُّ بــن حفــص بــن املغــرية بــن عبــد اهللا بــن عمــر بــن مـــخزوم القــريش )٣(َأبــو عمــرو) س( .٢٢٥٦ َ َُ ْ ُ

ُّاملخزومي ْ  .، ابن عم خالد بن الوليد واحلارث بن هشام، له صحبةَ
أبـو : بـن املغـرية، ويقـالأبـو حفـص بـن عمـرو : ويقـال: قال أبو أمحـد احلـاكم

                                                        
 .إسامعيل بن موسى كام يف املصاد:  كذا، وصوابه)١(
) ٢/٥١٥: (»تعجيـــــــــــل املنفعــــــــــــة«و) ٤/٢١٣٠: (»التـــــــــــذكرة«و) ٥٣٧ص: (»اإلكـــــــــــامل«) ٢(

 .وصوابه أبو عمرو، وسيكرره املصنف بعد قليل
 ).٣٤/١١٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٣٤ 
أبو حفص بن املغرية، له صحبة، وهو زوج : حفص بن عمرو بن املغرية، ويقال

ُفاطمة بنت قيس الفهرية، عداده يف أهل احلجاز، وكان خرج مع عيل إىل اليمن  ْ َْ ِ ِ َ
َحني أمره عليها رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فامت وقيل إنه بقي إىل خالفـة : َّ

 .بعمر بن اخلطا
 .ذكره البخاري فيمن ال يعرف اسمه

ُّوقـال اجلوزجـاين ْ ًسـألت أبــا هـشام املخزومـي وكــان عالمـة بأسـامئهم، عــن : ُ َّ ََ َّ ْ
ُّاســـمه أمحـــد، وقـــال غـــري اجلوزجـــاين: اســـم أيب عمـــرو هـــذا فقـــال ُْ اســـمه عبـــد : ُ

 .كنيتهاسمه : احلميد، وقيل
ًروى له النسائي حديثا واحدا ً. 

ُّحـصني حممـد بـن احلـسني اهلمـداين الكـويف القـايضثنا أبـو : قال الطرباين ْ َ :
ُّثنا حييى بن عبد احلميد احلامين َّ ثنـا عبـد اهللا بـن املبـارك، عـن سـعيد بـن يزيـد، : ِ

ِّســمعت احلـارث بــن يزيـد احلــرضمي حيــدث عـن عــيل بـن ربــاح اللخمــي، : قـال َِ َّ َّ َ ُ ُ ُِّ
ّعن نارشة بن سمي قال َ ُ َ إين أعتـذر : اجلابيةسمعت عمر بن اخلطاب يقول يوم : ِ

َإلـــيكم مـــن خالـــد بـــن الوليـــد إين أمرتـــه عـــىل أن حيـــبس هـــذا املـــال عـــىل صـــدقة  َ
َاملهــاجرين فأعطــاه ذا البــأس وذا اللــسان وذا الــرشف، وإين قــد نزعتــه وأثبــت أبــا  َّ

ًواهللا مــا عـــدلت، نزعــت عـــامال : عبيــدة بــن اجلـــراح، فقــال أبـــو عمــرو بــن حفـــص َ ْ َ ََ
ً عليه وسلم وغمدت سيفا سله رسول اهللا صىل اهللا استعمله رسول اهللا صىل اهللا

َعليه وسلم، ووضعت لواء نصبه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، وحسدت ابن  ََ ًَ َ َ
ّالعــم، فقــال عمــر ــب القرابــة حــديث الــسن، زاد غــريه: َ ــك قري َمغــضب يف ابــن : ِّإن ْ ُ

ِّعمك َ. 



 ٣٣٥ 
َرواه النسائي عـن إبـراهيم بـن يعقـوب اجلوزجـاين، عـن و ُّ ْ ْهـب بـن زمعـة، عـن ُ َ ْ

َابن املبارك بنحوه ُ. 
إىل أيب بكـر ] أ-١٨١[وقد روى له حديث آخر ثـم سـاق بـسنده : ُقال شيخنا

ُّحممد بن احلسن بن عبدان الصرييف، قال ْ ِثنا عبد اهللا بن منيع : َّ هو أبـو القاسـم -َ
ْ ثنا وهب بن بقية-البغوي ُّلزبري، ُّثنا خالد الواسطي، عن ابن أيب ليىل، عن أيب ا: َ

ــت  ــت قــيس فطلقهــا فأت ــت حتتــه فاطمــة بن َّعــن عبــد احلميــد عــن أيب عمــرو، وكان َ َ َْ َ
 .»ال نفقة لك«: النبي صىل اهللا عليه وسلم فقال

ْأبو عمرو بن حفص بن عمرو) س( • َ  .، يف ترمجة عبد اهللا بن حفص)١(َْ
ُّأبو عمرو بن محاس بن عمرو الليثي) د( .٢٢٥٧ َّ َ َ ْ، من بني ليث بن بكر بن عَِ  .بد مناةَ

ِمن أنفسهم، وقال غريمها: قال حممد بن سعد وأبو حاتم ُ من مواليهم، وهو : ْ
َوالد شداد بن أيب عمرو بن محاس ِ َّ. 

أبيه محاس، ومحزة بن أيب أسـيد الـساعدي، ومالـك بـن أوس بـن : روى عن
 .احلدثان

ـويف، وابنـه شـداد بـن أيب عمـرو بـن محـاس، : روى عنه ُّمحزة بن املغـرية الكُ
 .د اهللا بن أيب سلمة املاجشون، وحممد بن عمرو بن علقمةوعب

ًكـان متعبـدا جمتهـدا : قال حممـد بـن سـعد يف الطبقـة الرابعـة مـن أهـل املدينـة ً
يصيل بالليـل، وكـان شـديد النظـر إىل النـساء، فـدعا اهللا أن يـذهب بـرصه، فـذهب 

                                                        
 .أبو عمرو بن حفص، وأبو حفص بن عمرو:  يف املصدر)١(



 ٣٣٦ 
د إذا رأى بـرصه فلــم حيتمـل العمــى، فــدعا اهللا أن يـرده عليــه فــرده عليـه، وكــان بعــ

 .املرأة طأطأ رأسه، وكان يصوم الدهر
 .مل أسمع له باسم: وقال الواقدي

 .ًروى له أبو داود حديثا تقدم يف ترمجة ابنه شداد
ْ بـن العـالء بـن عـامر بـن العريـان)١(َأبو عمـرو) فق قد( .٢٢٥٨ ُ َ ، واسـمه عمـرو بـن عبـد اهللا ََّ

ْبـــن احلـــصني بـــن احلـــارث بـــن جلهـــم، ويقـــال َ َْ : اعـــي، ويقـــالجلهمـــة بـــن خز: ُ
ــك بــن مــازن بــن عمــرو بــن متــيم بــن مــر  ٍّجلهــم بــن حجــر بــن خزاعــي بــن مال ُ ُ

 .التميمي املازين البرصي املقري، أحد األئمة القراء السبعة
، )٢(جــزء: حييــى، وقيــل: ُالعريــان، وقيـل: ّزبـان، وقيــل: اختلـف يف اســمه فقيــل

 .اسمه كنيته: وقيل
َوقال أبو عبد اهللا بن منده ْ ُّأمه : َ عائشة بنت عبد الرمحن بـن ربيعـة بـن بكـر مـن ُ

 .بني حنيفة
محيد بن قيس األعرج، وسعيد بن جبري، وعبد اهللا بن كثري، : قرأ القرآن عىل

رمة، وجماهد، وحييى بن يعمر َوعكْ ْ َ ِ. 
أمحد بن موسى اللؤلؤي، وحـسني بـن عـيل اجلعفـي، ومحـاد بـن : وقرأ عليه

ســعيد بــن أوس زيــد ألودي، وأبــو زيــد، وخارجــة بــن مــصعب، وداود بــن يزيــد ا
ُّاألنصاري، وسهل بن يوسف، وأبو نعيم شجاع بـن أيب نـرص البلخـي، والعبـاس  ْ َ ُ

                                                        
 ).٣٤/١٢٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .محزة، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل)٢(



 ٣٣٧ 
بـــن الفــــضل األنــــصاري قـــايض املوصــــل، وأبــــو بحــــر عبـــد الــــرمحن بــــن عــــثامن 
ـــك بـــن قريـــب األصـــمعي، وعبـــد  ـــراوي، وعبيـــد اهللا بـــن موســـى، وعبـــد املل ُّالبكْ َ

 عطـاء، وعبيـد بـن عقيـل اهلـاليل، وعـيل بـن الوارث بن سعيد، وعبد الوهاب بن
نرص اجلهضمي الكبري، وحمبوب بن احلسن، ومعاذ بن معاذ، وهارون األعور، 

 .وحييى بن املبارك اليزيدي، ويونس بن حبيب النحوي
أنــس بـن مالــك، وإيـاس بــن جعفـر البــرصي، وبـديل بــن : وروى احلـديث عـن

ِّميـرسة العقـييل، وجعفـر بـن زيـد العبـدي، ْ ُ َْ َ  وجعفـر بـن حممـد الـصادق، واحلــسن َ
البـــرصي، وداود بـــن أيب هنـــد، وذكـــوان أيب صـــالح الزيـــات، وذي الرمـــة الـــشاعر 
واسمه غيالن بن عقبة، والـذيال بـن حرملـة، ورؤبـة بـن العجـاج الراجـز، وصـخر 

ِبن جويرية  ْ َ َ، وعطاء بن أيب رباح، وأبيه العالء بن عامر، وفرقد -وهو من أقرانه-ُ َْ َّ َ
َالسب ِّخي، وجماهد، وحممد بن سريين، وحممد بـن عبـد الـرمحن بـن أيب لـيىل، َّ

ُّوحممــد بــن مــسلم بـــن شــهاب الزهــري، وأيب الــزبري حممـــد بــن مــسلم املكـــي،  ُّ
ـــافع، وهنـــشل بـــن ســـعيد اخلراســـاين، وهـــشام بـــن عـــروة،  ومغـــرية بـــن مقـــسم، ون

 .ديوالوليد بن السمط، ويعىل بن حكيم، ويونس بن عبيد، وأيب رجاء العطار
َّإسحاق بن مرار، وأبو عمرو الشيباين النحوي، واحلسني بن واقد : روى عنه

، وأبــو زيــد ]ب-١٨١[املــروزي، وأبــو أســامة محــاد بــن أســامة، ومحــاد بــن زيــد
سعيد بن أوس األنصاري، وسـالم بـن سـليامن بـن سـوار املـدائني، وعمـه شـبابة 

 ورشاحيل بن عبيد اهللا بن سوار املدائني، وأبو نعيم شجاع بن أيب نرص البلخي،
السعدي، ورشيك بن عبد اهللا النخعي، وشـعبة، وشـعيب بـن إسـحاق الدمـشقي، 
وعبد العزيز بن احلصني بن الرتمجان، وعبد امللك بن قريب األصمعي، وعبد 
الوارث بن سعيد، وعبيد بن عقيل اهلاليل، وعفان بن سيار اجلرجاين، وعيسى 



 ٣٣٨ 
معتمـر بـن سـليامن، ومعمـر بـن راشـد، وأبـو بن يونس، وأخوه معـاذ بـن العـالء، و

ِّعبيدة معمر بن املثنى، وأبو فيد مؤرج بن عمرو السدويس، ووكيع، وحييى بن  ْ َ
ــــارك  ــــن املب ــــى ب ــــو حممــــد حيي ــــرازي املقــــرئ النحــــوي، وأب حفــــص األســــدي ال
اليزيـــدي، ويعـــىل بـــن عبيـــد الطنافـــيس، ويـــونس بـــن حبيـــب النحـــوي، وأبـــو بحـــر 

 .البكراوي
أبــو عمــرو بــن العــالء ثقــة، وأبــو ســفيان بــن العــالء : بــن معــنيقــال عبــاس عــن ا
 .ومعاذ بن العالء
ِأبــو ســفيان، ســئل ابــن معــني عــنهام فقــال: كــان لــه أخ يقــال لــه: قــال أبــو حــاتم ُ :
 .ليس هبام بأس

َوقال أبو خيثمـة زهـري بـن حـرب ْ ًكـان أبـو عمـرو بـن العـالء رجـال ال بـأس بـه، : َ
 .ولكنه مل حيفظ

وســـمعته : ًكنـــت رأســـا واحلـــسن حـــي، قـــال: ســـمعته يقـــول: وقـــال األصـــمعي
 .وهو حنيئذ ابن أربع وثامنني: نظرت يف هذا العلم قبل أن أختتن، قال: يقول

ــب ْوقــال ثعل ــشيباين يقــول: َ مــا رأينــا مثــل أيب عمــرو بــن : ُســمعت أبــا عمــرو ال
 .العالء

ْعن أيب عبيدة: وقال أبو العيناء حممد بن القاسم َ ناس بـالقرآن كان أعلم ال: )١(ُ
والعربية والعرب وأيامها والـشعر وأيـام النـاس، وكـان ينـزل خلـف دار جعفـر بـن 

َّسليامن اهلاشمي، وكانت دفاتره ملء بيت إىل السقف ثم تنسك فأحرقها ََّ َ ْ. 
                                                        

 .وما أثبتناه من املصدر. عبيد:  يف األصل)١(



 ٣٣٩ 
َلـــو هتيـــأ يل أن أفـــرغ مـــا يف : قـــال يل أبـــو عمـــرو بـــن العـــالء: وقـــال األصـــمعي ِْ ُ

ْصدري من العلم يف صدرك لفعلته َ. 
ُلقد حفظت يف: وقال: الق ْ علم القرآن أشيِ ِاء لو كتبت ما قـدر األعمـش عـىل ِ ُ
 .َْمحلها
لــوال أن لــيس يل يف أن أقـرأ إال بــام قــرئ لقــرأت حــرف : وســمعته يقــول: قـال

 .ًكذا وكذا، وذكر حروفا
ًكـــان أبـــو عمـــرو مقـــدما يف عـــرصه، عاملـــا بـــالقراءة : قـــال أبـــو بكـــر بـــن جماهـــد ً ََّ ُ

 العلم باللغة، إمام الناس يف العربيـة، وكـان مـع علمـه باللغـة ووجوهها، قدوة يف
ـــاره مـــا جـــاء عـــن األئمـــة قبلـــه،  ًوفقهـــه متمـــسكا باآلثـــار ال يكـــاد خيـــالف يف اختي

 .ًمتواضعا يف علمه
قرأ عىل أهل احلجاز، وسلك يف القراءة طريقهم، ومل تزل العلامء يف زمانه 

راءة بمذهبه، وكان حسن االختيار، تعرف له تقدمه وتقر له بفضله، وتأتم يف الق
ِّسهل القراءة، غري متكلف، يؤثر التخفيف ما وجد إليه السبيل َ ُ. 

انظــر مــا يقــرأ بــه أبــو : قــال يل شــعبة: وقــال نــرص بــن عــيل اجلهــضمي عــن أبيــه
 .ًعمرو مما خيتاره لنفسه، فاكتبه، فإنه سيصري للناس أستاذا

ًوكـــان صـــدوقا -ن أيب نـــرص ثنـــا شـــجاع بـــ: وقـــال أبـــو عبيـــد القاســـم بـــن ســـالم
ــت رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يف املنــام فعرضــت عليــه :  قــال-ًمأمونــا رأي

ْأشياء من قراءة أيب عمرو، فام رد عيل إال حرفني َ ًَ َّ. 
يعنـي أهـل -كان أهل البـرصة : وقال أبو مزاحم اخلاقاين عن إبراهيم احلريب



 ٣٤٠ 
َّانوا أصحاب سنة أصحاب اهلوى إال أربعة فإهنم ك-العربية منهم أبو عمرو بن : ُ

 .العالء، واخلليل بن أمحد، ويونس بن حبيب، واألصمعي
ُفهل هيلك  ﴿: وقال هارون بن موسى، عن عمرو عن احلسن وعن أيب عمرو َ ْ َْ ُ َ

َإال القوم الفاسقون ُ َ ْ َ ِْ ُ ْ َّ ِ﴾َإنـام هيلـك يف املـوت وهيلـك :  قـال أبـو عمـرو ْ ُ ْ َ
 .يف الصلب
ثـالث آيـات : سألت أبا عمرو بن العالء عن القدر؟ فقال: د بن زيدوقال محا

َملن شاء منْكم أن يستقيم ﴿يف القـرآن  ْ ْ َِ ِ َِ َ ْْ ََ ُ َ وما تشاءون إال أن يـشاء اهللاَُّ، َ ُ ََ ََ َْ ََ َّ ِ ـاء ﴿، ﴾َ َفمـن ش ََ ْ َ
ـبيال ًاختذ إىل ربه س َ َِ َ َِ ِّ ِ َ ـا تـشاءون إال أن يـشاء اهللاَُّ، َّ َوم ُ ََ ََ َْ ََ َّ ِ َ﴾ ،﴿ ـاء َفمـن ش ََ ْ َ

ُذكره َ َ َوما يذكرون إال أن يشاء اهللاَُّ)٥٥(َ ُ ََ َُ َ َْ َ َْ َّ ِ﴾. 
ِوقال عبيد بن عقيل َ ـا ﴿: ِيف قراءة أيب عمـرو: ُ َوما يشعركم أهن َّ ْ ُ ََ ُ ِْ ُ  -مكـسورة- ﴾َ

َ إذا جاءت ال يؤمنُون﴿ َِ ْ ُ ََ ْ َ ِ﴾. 
مللك كن مـن الكـريم عـىل حـذر يا عبد ا: قال يل أبو عمرو: وقال األصمعي

ـــه، ومـــن األمحـــق إذا  ـــل إذا أحرجت ـــه، ومـــن العاق ـــه، ومـــن اللئـــيم إذا أكرمت إذا أهنت
مازحته، ومن الفاجر إذا عارشته، وليس من األدب أن جتيب مـن ال يـسألك، أو 

 .تسأل من ال جييبك، أو حتدث من ال ينصت لك
َهملُما تشاتم رجالن قط إال غلب امل: وقال أبو عمرو: قال ْ. 

ْوقال أبو العيناء عن األصمعي عن أيب عمرو ْمن عرف فضل من فوقه عرف : َ ََ َ



 ٣٤١ 
 .ُ، ومن جحد جحد)١(له من دونه

َحدثني يونس أن أبا عمرو كـان يغـشى عليـه ويفيـق، فأفـاق مـن : قال أبو عبيدة ْ ُ
ٌغشية له فإذا ابنه برش يبكي فقال ْ  .ٌما يبكيك، وقد أتت عيل أربع وثامنون: ِ

ِّحــدثونا عــن األصــمعي أنــه تــويف وهــو ابــن ســت :  أبــو بكــر بــن جماهــدوقــال ُِّ َّ َ
 .وثامنني

وحكى أبو سليامن بن زبر أنه مات سنة أربع ومخسني ومائة وهو مـسافر يف 
 .طريق الشام

 .تويف سنة سبع ومخسني هو وأخوه أبو سفيان: وقال خليفة
ْ بــن حممــد بــن حريــث، وقيـل)٢(أبـو عمــرو) ق د( .٢٢٥٩ َ َ بــن عمــرو بــن حريــث، أبــو حممــد: ُ ُ
 .أبو عمرو بن حممد بن عمرو بن حريث العذري: وقيل

ِّعن أيب هريرة يف سرتة املصيلعن جده  َ ُ ْ ُ. 
إســامعيل بــن أميــة، وروى إبــراهيم بــن حممــد بــن أيب حييــى عنــه : روى عنــه
 .ًحديثا آخر

َأبو عمرو بن حريث جد إلسامعيل بن أمية من قبل : قال عباس عن ابن معني ْ ُِ ٌ َ
ُجمهول، وحكي عـن ابـن عيينـة أن إسـامعيل بـن : أمه، وقال أبو جعفر الطحاوي

                                                        
 .ذويه:  يف املصدر)١(
 ).٣٤/١٣٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٤٢ 
 .أمية مات قبله

َأبو عمرو األوزاعي عبد الرمحن بن عمرو) ع( • َُّ ، مشهور باسمه وكنيته، عن حييـى ْ
 .تقدم. بن أيب كثري وغريه

ــــو عمــــرو) د( .٢٢٦٠ ُّ الــــسدويس املــــديني)١(َأب َِّ َِ ــــه ســــعيد بــــن ســــلمة بــــن أيب : ، قيــــلُ َإن َ
 .ُاحلسام
عبــد اهللا بــن أيب بكــر بــن حممــد بــن عمــرو بــن حــزم عــن عمــرة عــن : روى عــن

َّعائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شامس َْ َْ. 
ُّأبو عامر العقدي، قال أبو عبيد اآلجري: وعنه ُ ُّ َِّ سألت أبا داود عـن سـعيد بـن : َ

ًسلمة بن أيب احلسام فذكر كالما ثم قال َ ُ ُّعنه أبو عامر العقدي، فقالوروى : ََ ثنا : ََ
 .أبو عمرو املديني يعني ابن أيب احلسام

َوقد روي عنه حديث آخر من طريقني كني يف أحدمها وسمي : )٢(قال شيخنا ِّ ُ َ ُِّ ُ ٌ
ثنـا حممـد بـن معمـر : يف اآلخر، ثم سـاق بـسنده إىل حييـى بـن حممـد بـن صـاعد

: و عمرو السدويس، قال ابن صـاعدثنا أب: ثنا أبو عامر العقدي: القييس بالبرصة
أخـربين عبـد اهللا بـن أيب بكـر بـن حممـد بـن : وهو سعيد بن سلمة بن أيب احلسام

أخربين عثامن بن أيب سليامن، عن نافع بن جبري بن مطعم، عن : عمرو بن حزم
قدمت املدينة إذ قدمتها وأنا غري مسلم فأقدم وقد أصـابني : جبري بن مطعم، قال

                                                        
 ).٣٤/١٣١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .»هتذيب الكامل« مل أجد هذا النقل عن املزي يف مطبوعة)٢(



 ٣٤٣ 
يف املـسجد ففزعــت بقـراءة رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وســلم كـرى شـديد فنمـت 

وهــــو يقــــرأ يف املغــــرب بــــالطور وكتــــاب مــــسطور، فاســــرتجعت فخرجــــت مــــن 
 .املسجد وكان أول ما دخل قلبي اإلسالم

 ثنـا :ثنا عبد اهللا بن رجاء: ثنا هشام بن عيل السريايف بالبرصة: قال ابن صاعد
د اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمـرو حدثني عب: سعيد بن سلمة بن أيب احلسام
 .بن حزم فذكر بإسناده نحوه

ــــخ( .٢٢٦١ ــــو عمــــرو) ب ْأب ــــسيباين)١(َ ــــشامي الفلــــسطيني، ويقــــال ال ــــى، ال ــــد حيي ُّ، وال َُّ ِ َّ :
ُّاحلميص، اسمه ْ  .ُزرعة، وهو عم األوزاعي: ِ

وأيب  عبـــد اهللا بـــن عمـــر، وعقبــــة بـــن عـــامر، وعمـــر بـــن اخلطــــاب،: روى عـــن
 .الدرداء، وأيب هريرة

ُّمحيد احلميص، وعمر بن عبد امللك الفلسطيني، وابنه حييى بن : روى عنه ْ ِ ُ
 .أيب عمرو السيباين

ْذكره ابن سميع يف األوىل بعد الصحابة ممن أدرك اجلاهلية َ ُ. 
]: ب-١٨٢[مـــن أهـــل مـــرص » ثقـــات التـــابعني«وقـــال يعقـــوب بـــن ســـفيان يف  

 .ومنهم أبو عمرو السيباين يف عداد أهل فلسطني
 .»الثقات«ه ابن حبان يف وذكر

ً حـــديثا واحـــدا عـــن ســـعيد بـــن تليـــد، عـــن ابـــن »األدب«روى لـــه البخـــاري يف  ً

                                                        
 ).٣٤/١٣٢: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣٤٤ 
ْوهـب، عــن عاصـم بــن حكـيم، عــن حييـى بــن أيب عمـرو، عــن أبيـه، عــن عقبـة بــن  ُ َ َْ

وعليـك : عامر اجلهني أنه مر برجل هيئته هيئة رجل مـسلم فـسلم فـرد عليـه عقبـة
أليس برجـل : أتدري عىل من رددت؟ فقال: غالم فقال له ال.ورمحة اهللا وبركاته

إن رمحتـه : ال، ولكنه نرصاين، فقام عقبـة فتبعـه حتـى أدركـه فقـال: مسلم، فقالوا
 .وبركاته عىل املؤمنني

ُّ البجيل)١(أبو عمرو .٢٢٦٢ َ َ. 
 .ال حيل االحتجاج به: قال ابن حبان

ُّ اجلميل)٢(أبو عمرو .٢٢٦٣ َ َ. 
 .وعنه صدقة أبو سهل. عن زاذان
 .جمهول: اتمقال أبو ح

 . الداري)٣(أبو عمرو .٢٢٦٤

 .وزيد بن أسلم. ابن عجالن:  عن     
 .جمهول: قال أبو حاتم

                                                        
 .»أبو عمر البجيل«: كرره املصنف فقد ذكره قبل قليل خطأ)١(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٥٦: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤١٠: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٢(

)٩/١٣٢.( 
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٥٦: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤١٠: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٣(

)٩/١٣٣.( 



 ٣٤٥ 
 .)١(أبو عمرو .٢٢٦٥

ْوعنه معتمر بن سليامن. عن قيس بن سعد ُ. 
 .ال أعرفه: قال أبو زرعة

َأبو عمرو الشعبي عامر بن رشاحيل) ع( • َ ُّ ِْ ْ  .تقدم. ، تابعيََّ
ُّأبو عمرو الشيباين الك) ع( • ْ َّْ  .تقدم. سعد بن إياس، تابعي: ، اسمهُّويفَ

ْأبو عمرو .٢٢٦٦ ُّ الشيباين النحوي اللغوي الكويف نزيل بغداد)٢(َ ُ َُّّ ُّْ َ ُّ ، اسمه إسحاق ْ
 .بن مرار
 .، وأيب عمرو بن العالء)٣(ركني أيب عبد اهللا الشامي: روى عن
أمحد بن إبـراهيم الـدورقي، وأمحـد بـن حممـد بـن حنبـل، وأمحـد : روى عنه

ى بن ثعلب، وسلمة بن عاصم، وابنه عمرو بن أيب عمرو الشيباين، وأبو بن حيي
 .عبيدة القاسم بن سالم، وغريهم

 .كان أيب يلزم جمالسته ويكتب أماليه: قال عبد اهللا بن أمحد
صاحب ديـوان اللغـة والـشعر، وكـان : كان يقال له: وقال أبو بكر بن األنباري

ًخريا فاضال صدوقا ًً ِّ َ. 
كان معه من العلم والسامع أضـعاف مـا كـان مـع أيب : باس ثعلبوقال أبو الع

                                                        
 ).٩/٤١١: (»جلرح والتعديلا«) ١(
 ).دار الكتب. ط٧/٤٠٦: (وترمجه الذهبي يف ميزانه) ٣٤/١٣٤(ً ذكره املزي متييزا )٢(
 ).٢ رقم ٧/٣٤١: (»تاريخ بغداد« راجع حاشية حتقيق)٣(



 ٣٤٦ 
 .عبيدة

 حـرب، فـام خـرج حتــى )١(َوكـان دخـل الباديـة ومعـه دسـتيجتان: قـال أبـو العبـاس
ًأفنامهــا يكتــب ســامعه مــن العــرب، وكـــان نبــيال، فاضــال، عاملــا بكــالم العـــرب،  ً ً

، وكـان سـمع مـن ربيعة ومرض والـيمن وابـن هرمـة: ًحافظا للغاهتا، عمل الشعراء
ًاحلديث سامعا واسعا، وعمر عمرا طـويال حتـى أنـاف عـىل التـسعني، وهـو عنـد  ً ً ًُ ُِّ ُ
ِّاخلاصة من أهل العلم والرواية مشهور معروف، والذي قرص به عنـد العامـة مـن 

 .ًأهل العلم أنه كان مستهرتا بالنبيذ والرشب له
إنه مل يكن : ، وقيلهو كويف نزل بغداد وحدث هبا: )٢(وقال أبو بكر اخلطيب

ًشيبانيا وأنه كان مؤدبا ألوالد ناس من بني شـيبان فنـسب إلـيهم، وكـان مـن أعلـم  ً
ُالناس باللغة موثقـا فـيام حيكيـه، ومجـع أشـعار العـرب ودوهنـا، فحكـي عـن ابنـه  َّ ََ َ َ ً

ًملـا مجـع أيب أشـعار العـرب كانـت نيفـا وثامنـني قبيلـة، : عمرو بن أيب عمرو قـال
ًمنها قبيلة وأخرجها إىل الناس كتب مصحفا وجعله يف مسجد وكان كلام عمل 

ًالكوفة، حتى كتب نيفا وثامنني مصحفا بخطه ً. 
 ثنا سفيان بن عيينـة عـن أيب الزنـاد عـن األعـرج عـن :روى له مسلم عن أمحد

 قال . تسمى بملك األمالك)٣(]رجل[أخنع اسم عند اهللا عز وجل : أيب هريرة قال
 .أوضع: الشيباين عن أخنع فقالسألت أبا عمرو : أمحد

                                                        
 ).٥/٥٦٦: (»تاج العروس«.وهي فارسية معربة من دستى. دستيج:  مفردها)١(
 ).٧/٣٤١: (»تاريخ بغداد«) ٢(
 .ة من املصدر زياد)٣(



 ٣٤٧ 
ُّأبــــو عمــــرو القــــاص املالئــــي) س( • ِ ُ ّ أفطــــر احلــــاجم «: ، عــــن أبيــــه عــــن أيب هريــــرةَ

ْواملحجوم ُّ وعنه سليامن التيمي.»َ َّ. 
هـــو حممـــد بـــن عبـــد : قـــال احلـــاكم أبـــو أمحـــد وحييـــى بـــن حممـــد بـــن صـــاعد

َالرمحن بن خالد بن ميرسة والد أسباط بن حممد  .تقدم. َْ
ُّعمرو النديبأبو ) ق س( • َ َّ  .تقدم. برش بن حرب، تابعي: ، اسمهَ
 .تقدم. ، موىل عائشة، تابعيأبو عمرو ذكوان) س د م خ( •

ُن مــرة يف النهــي عــن اخللــوق، عــن رجــل عــن يعــىل بــ)١(أبــو عمــرو) س( .٢٢٦٧ َ َّ َّ ُ. 
ـــــن  ـــــه خـــــالف مـــــذكور يف ترمجـــــة عبـــــد اهللا ب ـــــن الـــــسائب، وفي َّوعنـــــه عطـــــاء ب

 ].أ-١٨٣[حفص
ْأبــو عمــران) د( .٢٢٦٨ ُّ األنــصاري الــشامي)٢(ِ َّ ــلُّ ِّ، مــوىل أم الــدرداء وقائــدها، قي اســمه : ُ

ْسليم: سليامن، وقيل َ ُ. 
ــــد اهللا، وذي األصــــابع : روى عــــن ــــن عب ــــه صــــحبة-جــــابر ب ــــادة بــــن -ول ، وعب

ْالـصامت، وعبـد اهللا بـن حمرييـز، وأيب الـدرداء، وأيب سـالم األسـود، وموالتــه أم  َ ُ
 .الدرداء

عمـى، وثعلبـة بـن مـسلم اخلثعمـي، وأبـو الـيامن ثروان أبو فـروة األ: روى عنه
احلكـم بـن قـيس الفلــسطيني، وزيـاد بـن أيب سـودة، وعاصــم بـن رجـاء بـن حيــوه، 
وعــثامن بــن عطــاء اخلراســاين، وفــروة بــن جماهــد األعمــى، ومعاويــة بــن صــالح 

                                                        
 ).٣٤/١٣٦: (»هتذيب الكامل«)١(
 ).٣٤/١٣٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٤٨ 
 .احلرضمي

 .صالح احلديث: قال أبو حاتم
ُّأبو عمران اجلوين) ع( • ْْ َ ُّحبيب البرصي، تابعيعبد امللك بن : ، اسمهِ  .تقدم. َْ

ْأبو عمران .٢٢٦٩ ُّ اجلوين)١(ِ ْ ْموسى بن سـهل بـن عبـد : اسمه. ، آخر متأخر عن هذاَ َ
 .املجيد، برصي سكن بغداد

ــرصي، : يــروي عــن الربيــع بــن ســليامن املــرصي، وعبــد الواحــد بــن غيــاث الب
وحممد بـن رمـح املـرصي، وأيب تقـي هـشام بـن عبـد امللـك اليـزين، وهـشام بـن 

َّعام ّر الدمشقي، وغريهمَ ِّ. 
ري، وأبو بكر بن مقـسم : وعنه ْدعلج بن أمحد، وعيل بن عمر احلريب السكّ ِ ُّ ُُّّ ْ َ

ُّاملقرئ، وأبو بكر اإلسامعييل، وأبو القاسم الطرباين، وغريهم ُّ. 
ًذكر متييزا ُِ. 

ْأبو عمرة) س( .٢٢٧٠ ّ األنصاري النجاري)٢(َ ، له صحبة، وهـو والـد عبـد الـرمحن بـن ُّ
ة، وقـــد ذكـــر اســـمه ومـــا قيـــل فيـــه مـــن اخلـــالف يف ترمجـــة ابنـــه عبـــد أيب عمـــر
 .الرمحن

 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
 .ُابنه عبد الرمحن: روى عنه

                                                        
 ).٣٤/١٣٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
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 ٣٤٩ 
ْقال إبراهيم بن املنذر ِقتل مع عيل بصفني: ُ ُ. 

ًروى لـــه النـــسائي حـــديثا واحـــدا عـــن ســـويد بـــن نـــرص عـــن ابـــن  املبـــارك، عـــن ً
َّاألوزاعي، عن املط ْن حنطب، عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن أبيه قاللب بُ َ َ ْ َ :

ٌكنــا مــع النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم يف غــزاة فأصــاب النــاس خممــصة، فاســتأذن 
احلـــديث ... النـــاس رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم يف نحـــر بعـــض ظهـــورهم

ـــا رســـول اهللا لـــو أمـــرهتم بجمـــع األزواد فتـــدعوا اهللا : بطولـــه، وفيـــه أن عمـــر قـــال ي
الربكة وأن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فعل ذلك فام بقـي يف اجلـيش وعـاء ب

إال ملؤه وبقي مثله، فضحك رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم حتى بدت نواجذه 
ٌأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أين رسول اهللا ال يلقى اهللا هبـام عبـد مـؤمن «: وقال

 .»إال حجبت عنه النار يوم القيامة
ْ أبو عمـرة)س ت( .٢٢٧١ ْابـن أيب عمـرة، وقيـل: ، وقيـلُّ األنـصاري)١(َ عبـد الـرمحن : َ

ْبن أيب عمرة َ. 
ِّزيد بن خالد اجلهني حديث: عن ْأال أخربكم بخري الشهداء«: َُ َ«. 
 .عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان : وعنه

أخرجوه سوى البخاري عن ابن أيب عمرة عن زيد بن خالد، وسامه بعـضهم 
ه عبد الرمحن، وأخرجه الرتمذي والنسائي من حديث مالك، عن عبد يف روايت

ًاهللا بن أيب بكر، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بالوجهني مجيعا، لكن 
حديث « وحديث ابن أيب عمرة يف »السنن«النسائي أخرج حديث أيب عمرة يف 
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 ٣٥٠ 
 .»مالك

ختلـف عـىل مالـك فيـه، أكثر الناس يقولون ابـن أيب عمـرة، وا: وقال الرتمذي
ْفروى بعضهم عن ابن أيب عمرة، وبعضهم عن أيب عمرة، وابن أيب عمرة أصح  َ
ْعندنا ألنه قد روى من غري حديث مالك عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن زيد  َ

ْوقــد روى عــن أيب عمــرة عــن زيــد بــن خالــد غــري هــذا احلــديث وهــو . بــن خالــد َ
ْصحيح أيضا، وأبو عمرة هو موىل زي َ  .د بن خالد اجلهني، وله حديث الغلولً

ْأبو عمرة) ق س د( .٢٢٧٢ ّ، موىل زيد بن خالد اجلهني)١(َ َ ُ. 
 .روى عن مواله زيد بن خالد

وعنه حممد بن حييى بن حبان عـن أيب عمـرة، عـن زيـد بـن خالـد اجلهنـي أن 
ًرجال من أشجع مـن أصـحاب النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم تـويف يـوم خيـرب فـذكر 

فتغـريت وجــوه » صـلوا عــىل صـاحبكم«:  اهللا عليــه وسـلم فقـالذلـك للنبـي صـىل
ًإن صاحبكم غل يف سـبيل اهللا، ففتـشنا متاعـه فوجـدنا خـرزا «: الناس لذلك فقال َّ َ

 ].ب-١٨٣[» من خرز هيود ما تساوي درمهني
ْأبو عمرة) د( .٢٢٧٣ َ)٢(. 

أتينا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ونحن أربعة نفـر ومعنـا فـرس، «: عن أبيه
ًعطى كل إنسان منا سهام وأعطى الفرس سهمنيفأ ْ َ ُ«. 
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 ٣٥١ 
عبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي، قاله أبو عبد الرمحن املقري عن : وعنه

ْاملـسعودي، وقـال أميــة بـن خالــد، عـن املــسعودي، عـن رجــل مـن آل أيب عمــرة،  َ
ْعن أيب عمرة، عن النبي صىل اهللا عليه وسلم  . ومل يقل عن أبيه.َ

 .د من الوجهنيأخرجه أبو داو
ْأبو عمري) ق س د( .٢٢٧٤ َ  .، وكان أكرب ولد أنسُّ بن أنس بن مالك األنصاري)١(ُ

اســمه عبــد اهللا، روى عــن عمومــة لــه مــن األنــصار مــن : قـال احلــاكم أبــو أمحــد
 .أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم

ْوعنـه أبـو بـرش جعفـر بـن أيب وحـشية، روى لـه الثالثـة هـذا احلـديث  أبـو داود ،ِ
 .ُص بن عمر، عن شعبة، عن أيب برشعن حف

ُّأبو عمري احلارث بن عمري البرصي • َ ُ ُْ َ َ، عن أيوب السختياين وغريهَ ْ  .تقدم. ِّ
ْأبو عمري)أ( .٢٢٧٥ َ  . احلرضمي)٢(ُ

 .وعنه العيزار بن جرول. عن ابن مسعود
ّأبو العميس عتبة بن عبد اهللا املسعودي) ع( .٢٢٧٦ ُ ُْ ْ ََ. 

ُأبو العنبس عبد اهللا بن صهبان ) ت( • َ ُّاألسدي الكويفَْ ُ َ ْ، عن عطية العويفَ  .تقدم. َ
َأبو العنبس) ع( .٢٢٧٧ ُّ الثقفي)٣(َْ ِ حممـد بـن عبـد اهللا بـن قـارب، أخـو وهـب، : ، اسـمهَّ
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 ٣٥٢ 
 .حممد بن عبد الرمحن بن قارب: اسمه: وقيل

 .عبد اهللا بن عمرو، وأبيه عبد اهللا أو عبد الرمحن بن قارب الثقفي: روى عن
الثقفــي، وعبــد امللــك بــن عمــري، وعــثامن بــن داود بــن أيب عاصــم : روى عنــه

 .املغرية الثقفي، وعمرو بن ذر، وأبو عاصم التامر
ــك بــن عمــري ْأمــا عــثامن بــن املغــرية فكنــاه ومل يــسمه، وأمــا عبــد املل َ فــسامه : ُ
 .حممد بن عبد الرمحن بن قارب، وأما الباقون، فسموه حممد بن عبد اهللا

ًحدا عن عبد اهللا بن عمر مرفوعاً حديثا وا»األدب«روى له البخاري يف  إن «: ً
ْالرحم شجنة من الرمحن  . احلديث»...ِ

َأبو العنبس) د( .٢٢٧٨ ُّ العدوي الكويف)١(َْ ُ ُّ ـري ألمـه، اسـمه احلـارث ََ ْ، جد يـونس بـن بكَ ُ
 .بن عبيد بن كعب

ْاألغــر أيب مــسلم، والقاســم بــن حممــد بــن أيب بكــر، وأيب الــشعثاء : روى عــن َّ
ِيزيد بن مهارص الك ِ َ َّندي الكويف، وأيب العدبس، وأيب مسلم موىل أم سلمةَ ََ ْ. 

َإرسائيل بن يونس، وأبـو مـريم عبـد الغفـار بـن القاسـم، ومـسعر بـن : روى عنه ْ ِ
 .كدام، وأبو عوانة

َأبو العنبس) س د( .٢٢٧٩ ُّ الكويف األكرب)٢(َْ ْاسمه عبد اهللا بن مروان، وقيل: ، قيلُ ال : َ
 .ُيعرف اسمه
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 ٣٥٣ 
 .وعنه شعبة. ابر بن زيدروى عن أيب الشعثاء ج

 .ال أعرف اسمه: قال أبو زرعة
َّشيخ ال يسمى: وقال أبو حاتم َ ُ. 
ًوروى مسعر أيضا َ عن أيب العنبس الكبري واسمه عبـد اهللا بـن : وقال الطرباين َ ْ ِ

 .مروان
ًروى له أبو داود والنسائي حديثا واحدا ً. 

َثنــــا احلــــسني بــــن إســــحاق التــــسرتي: قــــال الطــــرباين ْ يــــد اهللا بــــن عمــــر ثنــــا عب: ُ
َ عـن شـعبة، عـن أيب العنـبس، عـن أيب الـشعثاء، ،ثنا سفيان بن حبيـب: ُّالقواريري َْ

، »أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم جعـل فـداء أهـل بـدر أربعامئـة«: عن ابـن عبـاس
 .أخرجه من حديث سفيان بن حبيب

ُّأبو العنبس الكويف املالئي األصغر) مد بخ( • ُ ُّ ُ َ َري بن عبيد، عنـه سعيد بن كث: ، اسمهَْ ُ
 .تقدم. عبد الواحد بن زياد وغريه
 :وهلم شيخ آخر يقال له

َأبو العنبس .٢٢٨٠ ُّ النخعي الكويف)١(َْ ُ ُّ ِ َ  .عمرو بن مروان: ، وهو األوسط، واسمهَّ
إبــراهيم بـــن يزيــد النخعــي، وأيب وائــل شـــقيق بــن ســلمة، وعـــامر : يــروي عــن

 .الشعبي، وأبيه مروان النخعي
ْ عون، وحفص بـن غيـاث، وأبـو نعـيم عبـد الـرمحن بـن جعفر بن: ويروي عنه َ ُ
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 ٣٥٤ 
 .هانئ النخعي، ووكيع

َأبو العنبس األكرب الذي يروي عن أيب الشعثاء عـن ابـن عبـاس : قال أبو زرعة َْ
ْال يعرف اسمه، واألوسط اسمه عمرو بن مروان، واألصغر اسمه سعيد بن كثري،  َ

 .ثالثتهم كوفيون
َأبو عنبة) ق( .٢٢٨١ َ ُّ اخلوالين)١(ِ ْ : اسـمه عبـد اهللا، وقيـل: ، خمتلف يف صحبته، قيـلَ

ْعـــامرة، كـــان يـــسكن محـــص، وكـــان ممـــن أدرك اجلاهليـــة، وأســـلم يف عهـــد  ِ
َإنــه صــىل القبلتــني، وصــحب : ، وقيــل]أ-١٨٤[النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم َ ْ َِ ِ َّ

 .ًمعاذا، وكان أعمى
 .النبي صىل اهللا عليه وسلم، وعن عمر وشهد خطبته باجلابية: روى عن
ْبكر بن زرعة اخلوالين، وأبو الزاهرية حدير بن كريب، ورشحبيل : روى عنه ْ َُ ُ ُ َ

ْبن شفعة الشامي، وطليق بن سمري، ويقال َ ُ ُّ َّ ُّابن عمري الرعينـي احلمـيص، وعبـد : ُ ْ ُّ ُّ ْ َِ ُ
ُّاهللا بن أيب قيس النرصي، ولقامن بن عامر، وحممد بن زياد األهلـاين، ومـريح ُّ َّْ َ)٢( 

 .و عبد اهللا اجلرسيبن مرسوق، وأب
ذكره خليفة بن خياط وحممـد بـن سـعد وأبـو القاسـم البغـوي وغـري واحـد يف 

 .الصحابة
َّممـن صـىل : وقال عبد الـصمد بـن سـعيد القـايض يف تـسمية مـن نـزل محـص َ

القبلتـني مــع رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وسـلم ومنزلــه بحمــص معــروف يف ســوق 
                                                        

 ).٣٤/١٤٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .طأخ» مربح«: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة )٢(



 ٣٥٥ 
 .زيد بن عبد الصمد الدمشقيجرجس من مسجد الكلفيني، أخربين بذلك ي

كـان ممـن صـىل القبلتـني وسـمع مـن النبـي صـىل اهللا : وقال احلاكم أبـو أمحـد
 .أسلم والنبي حي: عليه وسلم، ويقال

كان ممن أكـل : »تاريخ احلمصيني«وقال أمحد بن حممد بن عيسى صاحب 
الـدم يف اجلاهليـة وأسـلم والنبــي صـىل اهللا عليـه وسـلم حــي، وسـمع خطبـة عمــر 

 .ًحب معاذا، وكان أعمى، وعاش إىل خالفة عبد امللكوص
َّقال املفضل بن غسان عن ابن معني َ َّ َ : إنه ممن صىل القبلتني، قال أهل الشام: ُ

 .إنه كان من كبار التابعني، وأنكروا أن له صحبة
 .لطبقة العليا من تابعي أهل الشامهو يف ا: وقال أبو حاتم الرازي

هو يف الطبقة العليا التي تيل الصحابة، وذكره ابن :  وقال أبو زرعة الدمشقي
 .سميع يف األوىل من التابعني

 .مات سنة ثامين عرشة ومائة: قال خليفة
ـــاريخ احلمـــصيني«قـــال صـــاحب  عـــاش إىل :  أمحـــد بـــن حممـــد بـــن عيـــسى»ت

 .-يعني ابن مروان–خالفة عبد امللك 
 .وهو أشبه بالصواب مما قاله خليفة: قال شيخنا
ن ماجه حديثني يف أحدمها الترصيح بأنه سمع من النبـي صـىل اهللا روى له اب
 .عليه وسلم

ثنـا اجلـراح : ثنا هشام بن عـامر: ثنا أمحد بن املعىل الدمشقي: قال الطرباين
سمعت أبا عنبة اخلوالين وكان ممـن صـىل القبلتـني : ثنا بكر بن زرعة: بن مليح



 ٣٥٦ 
ســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه ســـمعت ر: مـــع رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم، قـــال

رواه » ال يـزال اهللا يغـرس يف هـذا الـدين بغـرس يـستعملهم بطاعتـه«: وسلم يقول
 .عن هشام بن عامر، وقد تقدم يف ترمجة بكر بن زرعة من وجه آخر

ُّأبو العوام عبد العزيز بن الربيع الباهيل البرصي) بخ( • َ َ َّ َْ ُّ ّ  .تقدم. ، عن التابعنيُّ
َّأبو العو) ق يس د( • َّام اجلزارَ ْفائد بن كيسان، روى عن التابعني: ، اسمهَ  .تقدم. َ
َّأبــو العــوام القطـــان) ٤ خــت( • َ َّ عمــران بــن داور مـــشهور هبــام، عــن قتـــادة : ، اســمهَ

 .تقدم. وغريه
َأبو عوانة) ع( • َّ الوضاح بن عبد اهللا اليشكري)١(َ  .، كذلك عن قتادة وغريه تقدمَ

 :فأما
َّأبو العوام)أ( .٢٢٨٢  . بيت املقدس)٣(، سادن)٢(َ

 .وكعب األحبار، وعنه روح،  )٤( ومعاذ،عمر: روى عن
 .ال أدري ما اسمه: قال أمحد

ْأبـو عــون) س( .٢٢٨٣ َ األنــصاري الــشامي األعــور)٥(َ ُّ َّ اســمه : ، قـال أبــو عبــد اهللا بــن منــدهُّ
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 ٣٥٧ 
 .عبد اهللا بن أيب عبد اهللا

 . روى عن أيب إدريس اخلوالين      
 .ور بن يزيدأرطأة بن املنذر، وث: روى عنه

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ًروى له النـسائي حـديثا واحـدا قـال أمحـد أنـا ثـور بـن : ثنـا صـفوان بـن عيـسى: ً
سمعت معاوية وكـان قليـل احلـديث، : يزيد، عن أيب عون، عن أيب إدريس، قال

سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه : عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وهو يقول
ــب عــسى اهللا أن يغفــره إال الرجــل يمــوت كــافرا أو الرجــل « :وســلم يقــول ًكــل ذن َْ ّ ُ

ًيقتل مؤمنا متعمدا ًِّ  .رواه عن حممد بن املثنى، عن صفوان. »َُ
ُّأبــو عــون الثقفــي) س ت د م خ( • ِ َّ ْ . حممــد بــن عبيــد اهللا بــن ســعيد، تــابعي: ، اســمهَ

 .تقدم
ْأبو عون .٢٢٨٤  . بن أيب حازم)١(َ

 . عبد اهللا بن جعفر املخرميوعنه. عن عبد اهللا بن الزبري
 .مديني ال نعرفه: قال أبو زرعة

 ً.إذا مل يعرفه فقد جعله جمهوال:  قال ابن أيب حاتم
ْأبو عون .٢٢٨٥  .  بن أيب ركبة)٢(َ

                                                        
 ).٩/٤١٤: (»اجلرح والتعديل«) ١(
: »لــــــسان امليــــــزان«و) ٤/٥٦٠: (»ميــــــزان االعتــــــدال«، و)٩/٤١٤: (»اجلــــــرح والتعــــــديل«) ٢(



 ٣٥٨ 
 .وعنه خالد بن خداش. عن غيالن بن جرير، عن أنس       

 ].ب-١٨٤[جمهول، واحلديث الذي رواه منكر: قال أبو حاتم
ُّيد بن عبد اهللا بن الشخري العامريأبو العالء، يز) ع( • ِّ  .تقدم. ، مشهور هبام، تابعيِّ
َّأبو العالء بن اللجالج) س( •  .يف ترمجة حصني بن اللجالج. َ
 .تقدم. ، عن التابعنيأبو العالء داود بن عبد اهللا األودي •

ِأبو العـالء، سـعد بـن طريـف اإلسـكاف) ق ت( .٢٢٨٦ ، وهـو باسـمه أشـهر، روى عـن َ
 .تقدم. التابعني

َّأبو العالء اخلفاف) ت( • ْخالد بن طهامن، عن التابعني: ، اسمهَ  .تقدم. َ
ُّأبو العالء برد بن سنان الشامي) ٤ بخ( • َّْ ِ  .تقدم. ، عن مكحول وغريهُ

ُّ الشامي)١(أبو العالء) ق ت( .٢٢٨٧  .، آخر ال يعرفَّ
 .روى عنه أصبغ بن زيد الوراق. روى عن أيب أمامة الباهيل
 .ط من حديث يزيد بن هارون عن أصبغأخرجا له هذا احلديث فق

 .غريب:  قال الرتمذي
ُّأبو العالء هالل بن خباب العبدي • ْ َ َّ  .تقدم. ، هو باسمه أشهر، عن عكرمة وغريهَ

                                                        
)٩/١٣٥.( 

 ).٣٤/١٥٧: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣٥٩ 
َّأبــــو العــــالء القــــصاب) س ت د( • ابــــن أيب : أيــــوب بــــن مــــسكني، ويقــــال: ، اســــمهَ

 .تقدم. مسكني، عن قتادة وغريه
ُأبو العالء حيان بن ع) س د م( • ُّمري القييسََّ ْ ْ  .تقدم. ، تابعيََ

 .)١(أبو العالء .٢٢٨٨
 .روى عن نافع ما ليس من حديثه، ال جيوز الرواية عنه: قال ابن حبان

ـــا اتـــزر فـــوق الـــرسة)٢(أبـــو العـــالء .٢٢٨٩ َّ، رأيـــت علي وعنـــه حممـــد بـــن أيب حييـــى . ً
 .)٣(األييل

 .ال أعرفه: قال أبو زرعة
ُّ املرائي البرصي)٤(َأبو العالنية) س بخ( .٢٢٩٠ َ  .مسلم: اسمه،  َ

عبـد الكـريم أبـو أميـة، وحممـد بـن : روى عنـه. أيب سعيد اخلـدري: روى عن
 .سريين

 .ثقة: قال أبو داود
ً حديثا، والنسائي آخر، عن عمرو بن عيل، عن »األدب«روى له البخاري يف 

حييى القطان، عن هشام بن حسان، عن حممد بن سريين، عن أيب العالنية، عن 
                                                        

 ). ٩/١٢٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٥٤: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٩/٤١٥: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 . راجع تعليق العالمة املعلمي عىل هذا املوضع)٣(
 ).٣٤/١٥٩: (»هتذيب الكامل «)٤(



 ٣٦٠ 
ّبيذ اجلرهنى عن ن«: أيب سعيد َ«. 

 .ورواه خملد بن يزيد، عن هشام، عن حممد، عن أيب العالية، عن أيب سعيد
 .الصواب رواية حييى القطان، وهذه الرواية خطأ: قال النسائي

وقـد رواه أمحــد، عـن يزيـد بــن هـارون، عـن هــشام بـن حـسان كــام رواه : قلـت
 .حييى القطان

َّأبــــو عيــــاش) س د( .٢٢٩١ ُّ الزرقــــي األنــــصاري)١(َ َ َّوالــــد الــــنعامن بــــن أيب عيــــاش، لــــه ، ُّ َ
: عبيد، وقيل: زيد بن النعامن، وقيل: صحبة، واسمه زيد بن الصامت، وقيل

َعبد الرمحن بن معاوية بن الصامت بن زيد بن خلدة بن خملـد بـن عـامر بـن  َ
َزريق بن عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جشم بن اخلزرج ُ ْ َ ُ. 

 .و فارس حلوة فرس كان لهشهد مع النبي صىل اهللا عليه وسلم وه
 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم صالة اخلوف يوم عسفان

ًجماهد، وأبو صالح الزيات إن كـان حمفوظـا: روى عنه َّ إنـه مـات بعـد : يقـال. َّ
 .األربعني يف خالفة معاوية

 .روى له أبو داود والنسائي حديثه يف صالة اخلوف
َّأبو عياش) ق يس د( .٢٢٩٢ َّأيب عياش، وقيلابن : ، وقيل)٢(َ : ، وقـال بعـضهمابن عياش: َ

ُّأبو عياش الزرقي َ ُّ ََّ. 

                                                        
 ).٣٤/١٦٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/١٦٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٦١ 
ال إله إال اهللا وحده : من قال إذا أصبح«: روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

ْ احلديث، قاله سهيل بن أيب صالح عن أبيه عنه»...ال رشيك له َ ُ. 
ل النــسائي يف  وابــن ماجــه، قــا»اليــوم والليلــة«روى لــه أبــو داود والنــسائي يف 

 .عن أيب عياش الزرقي: رواية
ُّأبو عياش زيد بن عياش الزرقي • َّ َُّّ َ  .تقدم. املخزومي، تابعي: ، وقيلَ

َّأبو عياش) ق د( .٢٢٩٣ ُّ املعافري املرصي)١(َ ُّ َْ ِ)٢(. 
 . وأيب هريرة، جابر، وسهل بن سعد، وعيل:روى عن
ْخالد بن أيب عمران، ويزيد بن أيب حبيب: روى عنه ِ. 
 .وهو ممن ال يعرف اسمه: و أمحد احلاكمقال أب

ًروى له أبو داود وابن ماجه حـديثا واحـدا مـن روايـة حممـد بـن إسـحاق، عـن  ً
َذبـح رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم «: يزيد بن أيب حبيب، عنه، عن جـابر، قـال َ َ
ُكبــشني يــوم العيــد فقــال حــني وجههــام َ َّوجهــت وجهــي للــذي فطــر الــساموات «: َّ

َّاللهـم منـك ولـك تقبـل مـن :  ثم قـال»وما أنا من املرشكني«ىل قوله إ...واألرض َ َ َ َ
َ ثم سمى وذبح»حممد وأمته َ َّ َ. 

ـــاض عمـــرو بـــن األســـود العنـــيس الـــشامي) ق س د م خ( • ُّأبـــو عي َّ ُّ ْ َ َ ، هـــو باســـمه أشـــهر، ِ
 .تقدم. تابعي

                                                        
 ).٣٤/١٦٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. البرصي:  يف األصل)٢(



 ٣٦٢ 
 .)١(ِأبو عياض) س د( .٢٢٩٤
هشام، روى قتادة عبد اهللا بن مسعود، وعن عبد الرمحن بن احلارث بن : عن

 .)٢(]عنه[عن عبد ربه 
 ].أ-١٨٥[ وقد تقدما يف ترمجة عبد ربه،ًروى له أبو داود حديثا والنسائي

أبو عياض عمرو بن األسود سمع معاوية، روى عنـه : »الكنى«قال مسلم يف 
ْاسمه قيس بن ثعلبة: خالد بن معدان، ويقال َ. 
 بـــن فيـــاض، وهــــو )٣(ادأبــــو عيـــاض الـــذي روى عنـــه زيــــ: وقـــال ابـــن أيب حـــاتم

 .صاحب عيل اسمه مسلم بن نذير، سمعت أيب يقول ذلك
ُّ األسواري البرصي)٤(أبو عيسى) بخ م( .٢٢٩٥ َ ُّْ ُ. 

ُعودوا املـرىض «:  حديث)٥(ُعبد اهللا بن عمر، وأيب سعيد احلديث: روى عن ُ
ُواتبعوا اجلنائز تذكركم اآلخرة َ ُ ََّ َ«. 

 .الية الرياحي، وعن أيب الع»ًهني عن الرشب قائام«وحديث 
 .ثابت البناين، وعاصم األحول، وقتادة: روى عنه

                                                        
 ). ٣٤/١٦٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)٢(
 .لتصحيح من املصدرخطأ، وا. زيد:  يف األصل)٣(
 ).٣٤/١٦٥: (»هتذيب الكامل«) ٤(
 .اخلدري: كذا ، ويظهر أن صواهبا) ٥(



 ٣٦٣ 
 .ًال أعلم أحدا روى عنه غري قتادة: قال أبو احلسن امليموين عن أمحد

 .ٌهو برصي ثقة، ال حيرضين اسمه: َّوقال الطرباين
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 . احلديث املذكور فقط، وكذلك مسلم»األدب«روى له البخاري يف 
ُّ اخلراســـاين التميمـــي)١(أبـــو عيـــسى) د( .٢٢٩٦ ُّ َِ َّ : ُســـليامن بـــن كيـــسان، وقيـــل: ، اســـمهُ

 .حممد بن القاسم، وقع إىل مرص: حممد بن عبد الرمحن، وقيل
ْاحلــــسن البـــرصي، ودرع بــــن عبـــد اهللا اخلــــوالين، والـــضحاك بــــن : روى عـــن َ ْ

َّ كناز، وعبـد مزاحم، وعبد اهللا بن عمر مرسل، وعبد اهللا بن القاسم، وعبد اهللا بن
 .الكريم أيب أمية، وعطاء اخلراساين، وهارون بن راشد

 حيوة بن رشيح، وسعيد بن أيب أيوب، وعبد اهللا بن هليعة املرصيون، :روى عنه
 .)٢(ومعاوية بن صالح، ونافع بن يزيد، وحييى بن أيوب املرصيان

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 .)٣(أبو عيسى .٢٢٩٧
 .ه حممد بن عجالنوعن. مسعود مرسلابن عن 

 .جمهول: قال أبو حاتم
 .، وكان من قدماء أصحاب احلسن الناجي)١(أبو عيسى .٢٢٩٨

                                                        
 ). ٣٤/١٦٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. احلمصيان:  يف األصل)٢(
 ).٩/١٣٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٦٠٤: (»ميزان االعتدال«و) ٩/٤١٢: (»اجلرح والتعديل«) ٣(



 ٣٦٤ 
 .)٢(الرسي بن حييى، وسعيد بن سيار: روى عنه

 .شيخ ليس بمعروف: قال أبو زرعة

                                                        
 ).٩/٤١٢: (»ح والتعديلاجلر«) ١(
 .سعيد بن مينا: »اجلرح والتعديل« يف مطبوعة)٢(



 ٣٦٥ 

 
َ اجلهني)١(أبو غادية)أ( .٢٢٩٩  .يسار بن سبع: ُ

 .يارسأدرك النبي صىل اهللا عليه وسلم وهو قاتل عامر بن 
 .وعنه كلثوم بن جرب

ُّ البـــاهيل اخليـــاط البـــرصي)٢(أبـــو غالـــب) ق ت د( .٢٣٠٠ َْ َّ َ  ،، مـــوىل باهلـــة، اســـمه نـــافعُّ
ُّأنس والعالء بن زياد العدوي: روى عن. رافع: وقيل ََ. 

ـــصهباء، وعبـــد : روى عنـــه ـــصهباء، وعبـــد الـــرمحن بـــن أيب ال ْســـالم بـــن أيب ال َّ ْ َّ َّ َ
َّالوارث بن سعيد، ومهام بن حييى َ. 

 .صالح: قال إسحاق عن ابن معني
 .شيخ: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ْأبو غالب ديلم بن غزوان الرباء العبدي) ق( • َ َ ََّ ْ َ َ  .، تقدمْ

                                                        
 ).٢/٥١٩: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢١٤١: (»التذكرة«و) ٥٤١ص: (»اإلكامل«) ١(
 ).٣٤/١٦٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٦٦ 
ُّ البرصي، ويقال)١(أبو غالب) ق ت د بخ( .٢٣٠١  .، صاحب أيب أمامةُّاألصبهاين: َْ

َاختلــــف يف اســــمه فقيــــل ِ َّحــــزور،: ُ َّحلــــزور، وقيــــلســــعيد بــــن ا: وقيــــل ََ نــــافع، : َ
موىل خالد بـن : موىل خالد بن عبد اهللا القرسي، وقيل: واختلف يف والئه فقيل

مــوىل بنــي ضــبيعة، : مــوىل بنــي راســب، وقيــل: عبــد اهللا بــن أســيد القــريش، وقيــل
  .موىل باهلة: وقيل

 .أنس بن مالك، وأيب أمامة الباهيل، وأم الدرداء: روى عن
ــضبعي، أشــعث بــن عبــد ا: روى عنــه ُّمللــك احلمــراين، وجعفــر بــن ســليامن ال ْ ُ

ً بن املنذر اخلراساين إن كان حمفوظا، واحلسني )٢(وحجاج بن دينار، واحلسني
بـن واقــد املــروزي، ومحــاد بــن زيــاد شـيخ لزافــر بــن ســليامن، ومحــاد بــن ســلمة، 
ْومحيـد بـن مهــران الكنـدي، وأبـو خلــدة خالـد بــن دينـار، وخليـد بــن دعلـج، وأبــو  َ ْ َ ُ

ــل بــن مــرة، وداود بــن الــسليك الــسعدي غا ــب الليثــي، واخللي ــب خليفــة بــن غال ل
احلساين، وداود بن أيب الفرات، والربيع بن صبيح، وسفيان بن عيينة، وسلم بن 
زريـــر، وســــليامن األعمــــش، وســــالم بــــن مــــسكني، وصــــدقة بــــن هرمــــز الرمــــاين، 

د الرمحن وصفوان بن سليم، وعبد اهللا بن شوذب، وعبد العزيز بن صهيب، وعب
بن أيب الصهباء، وأبو خريم عقبة بن أيب الصهباء، وعامرة بن زاذان الصيدالين، 
وعمر بن أيب خليفة العبدي، وعمرو بن سليم، وعمران بن مـسلم، والقاسـم بـن 
بلـج، وقريــب بـن عبــد امللـك األصــمعي، وقـريش بــن حيـان العجــيل، وأبـو مــري 

عي، وكعب بن فروخ الرقايش، ط اهللا احلداين، وقطن بن كعب الققطري بن عبد
                                                        

 ).٣٤/١٧٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. واحلسن:  يف األصل)٢(



 ٣٦٧ 
ومالـــك بـــن دينـــار، ومبـــارك بـــن فـــضالة، وحممـــد بـــن راشـــد، واملعـــىل بـــن زيـــاد، 

 .ويوسف بن عطية الصفار، وأبو مرزوق
: مــن أهــل البــرصة، وقــال]ب-١٨٥[ذكــره حممــد بــن ســعد يف الطبقــة الثالثــة 

 .منكر احلديث
 .صالح احلديث: وقال إسحاق بن منصور عن ابن معني

 .ليس بالقوي:  حاتموقال أبو
 .حسن، ويف بعضها حسن صحيح: وقال الرتمذي يف بعض أحاديثه

 .ضعيف: وقال النسائي
 .ثقة: وقال الدارقطني
 .قد روى عنه حديث اخلوارج بطوله، وهو معروف به: وقال ابن عدي
ًمجاعة من األئمة وغري األئمة، ومل أر يف أحاديثه حـديثا منكـرا، : وروى عنه ً
 . بأس بهوأرجو أنه ال

 .رافع: ، اسمه نافع وقيل)١(أبو غالب) ق( .٢٣٠٢
ُّحـــريم البئـــر مـــد « :عـــن أيب ســـعيد اخلـــدري عـــن النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم ُ ُْ ِ ِ َ

 .وعنه ثابت بن حممد العبدي. »رشائها
 .ال أدري هو الباهيل أو غريه: قال شيخنا

                                                        
 ).٣٤/١٧٣: (»لكاملهتذيب ا«) ١(



 ٣٦٨ 
 .روى له ابن ماجه هذا احلديث

 .)١(أبو غالب) يس( .٢٣٠٣
َوداععن ابن عمـر يف الـ َوعنـه أبـو سـنان رضار بـن مـرة الـشيباين، وهنـشل بـن . َ َّْ َُّ َّ ُْ

ِّجممع الضبي َ ُ. 
 .ال أعرفه: قال ابن معني

ُّأبو غانم املروزي) س د( • ْ  .يونس بن نافع: ، اسمهَ
 .تقدم. روى عنه ابن املبارك وغريه

ْأبو غرارة حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن أيب مليكة • َُ ْ  .تقدم. َ
ُّأبو الغريف اهلمداين الكويف) ق س( • ُ َُّ ْ  .تقدم.  بن خليفة، تابعي)٢(، عبيدَ
ُّأبو غسان يوسف بن موسى التسرتي • َ ْ َُّّ  .تقدم. َ
ُّأبو غسان حممد بن عمـرو بـن بكـر الـرازي) ق د م( • َّ َّ ْ، لقبـه زنـيج، عنـه مـسلم وغـريهَ َ ُ .

 .تقدم
ُّأبو غسان حييى بن كثري العنربي) ع( • َْ َّ  .تقدم. ، عن شعبة وغريهَ
َّأبو غسان) ع( • ُّ حممد بن مطرف املدين)٣(َ ِّ َُ َ  .تقدم. ، عن أيب حازم وغريهَ
ُّأبو غسان املسمعي) د م( • َ ْ َِّ  .، مالك بن عبد الواحدَ

                                                        
 ).٣٤/١٧٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .وما أثبتناه من املصدر. عبيد اهللا:  يف األصل)٢(
 .أبو غسان حممد بن حييى بن عيل الكناين:  ذكر املزي قبله)٣(



 ٣٦٩ 
 .تقدم. مسلم، وأبو داود: روى عنه

ُّأبـــو غـــسان مالـــك بـــن إســـامعيل النهـــدي) ع( • ْ َّ َّ ، مـــشهور هبـــام، روى عنـــه البخـــاري َ
 .تقدم. وغريه

ْأبو الغصن ثابت بن قيس املدين) س د ي( •  .تقدم. ، عن التابعنيُ
ْأبو الغصن) د( .٢٣٠٤ ُ)١(. 

 .برش بن عمر الزهراين: روى عنه. روى عن صخر بن إسحاق
 .أبو الغصن شامي، سمع شداد بن أوس: قال ابن أيب حاتم

 .روى عنه حييى بن حسان البكري
ثابــت بــن قــيس هكــذا ذكــر هــذه الرتمجــة، وأبــو الغــصن هــذا هــو : قــال شــيخنا

املـدين املــذكور وهــو مــن أتبــاع التـابعني، وهــو غــري أيب الغــصن الــشامي التــابعي 
 .الذي ذكره ابن أيب حاتم واهللا أعلم

َأبـــو غطفـــان) ق س د م( .٢٣٠٥ َ ِ بـــن طريـــف، ويقـــال)٢(َ ٌابـــن مالـــك املـــري حجـــازي: َ ُّ ِّ : ، قيـــلُ
 .اسمه سعد
بـــد اهللا بـــن خزيمـــة بـــن ثابـــت، وســـعيد بـــن زيـــد، وأبيـــه طريـــف، وع: روى عـــن

 .عباس، وأيب رافع موىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، وأيب هريرة
َإسامعيل بن أمية، وداود بن احلصني، وعبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب : روى عنه ُ

رافع، وعمر بن محزة بن عبد اهللا بن عمر، وعمرو بن أبان بن عثامن، وقارظ بن 
                                                        

 ).٣٤/١٧٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/١٧٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٧٠ 
ر بن قنفذ، ويعقوب بن عتبة بن املغرية شيبة الزهري، وحممد بن زيد بن املهاج

 .بن األخنس بن رشيق الثقفي، وأبو سلمة بن عبد الرمحن وهو من أقرانه
وله دار باملدينة عند دار عمر : ذكره ابن سعد يف الثانية من أهل املدينة، قال

 .ًبن عبد العزيز، وكان قد لزم عثامن وكتب له وملروان أيضا
 .اسمه سعد: أبو غطفان ثقة، قيل: »الكنى«قال النسائي يف 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َأبو غطفان .٢٣٠٦ َ)١(. 

 .عن أيب هريرة
 .جمهول: قال الدارقطني

ْأبو غطيف) ق ت د( .٢٣٠٧ َ ُّ اهلذيل)٢(ُ َ َغطيف: ، ويقالُ ْغضيف:  ويقال،ُ َ ُ. 
 .عبد الرمحن بن زياد بن أنعم األفريقي:  وعنه.عبد اهللا بن عمر: روى عن

 .ال يعرف اسمه: قال أبو زرعة
َأبو غطيف اهلذيل يروي عن حاطب بـن أيب بلتعـة : وقال أبو سعيد بن يونس ُ

ْعن عمر يف املالحم، وعن عبيد بن رويفع عن عمر َ ُ. 
ًروى عنه بكر بن سوادة، روى له الثالثة حديثا واحدا ً. 

ثنــا عبــد : ثنــا عيــسى بــن يــونس: ثنــا مــسدد: ثنــا معــاذ بــن املثنــى: قــال الطــرباين
                                                        

 ).٩/١٣٧: (»انلسان امليز«و) ٤/٥٦١: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٣٤/١٧٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٧١ 
ْمحن بـــن زيـــاد بـــن أنعـــم، عـــن أيب غطيـــف، قـــالالـــر َ ُ ْ : كنـــت عنـــد ابـــن عمـــر فقـــال: َ

من توضأ عىل طهـر كتـب اهللا لـه «: سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول
 .»عرش حسنات

ّرواه أبو داود عن مسدد َ ًعن غطيـف، ورواه أيـضا : ، وقال يف رواية]أ-١٨٦[ُ َ ُ
 .بن زياد بن أنعموالرتمذي وابن ماجه من حديث عبد الرمحن 

 .هو إسناد ضعيف: قال الرتمذي
َأبو غفار املثنى بن سعيد) س ت د بخ( • ابن سعد الطائي، عن أيب متيمـة : ، ويقالِ

ْاهلجيمي، وغريه َ  .تقدم. ُ
ْأبو الغوث) ق( .٢٣٠٨ ُّ ابن احلصني اخلثعمي)١(َ َْ َْ َ  . له صحبة،، رجل من الفرعُ

، عنه أنـه اسـتفتى رسـول اهللا روى حديثه عثامن بن عطاء اخلراساين، عن أبيه
 .صىل اهللا عليه وسلم يف حجة كانت عىل أبيه

ُّأبو غالب يونس بن جبري الباهيل) ع( • ُ َّ  .تقدم. ، تابعيَ
ِأبو الغيث سامل موىل بن مطيع) ع( • ُ  .تقدم. ، مشهور باسمه وكنيته، تابعيَ
ْأبو الغيث عطية بن سليامن) فق( • َُ  .تقدم. ، عن القاسم أيب عبد الرمحنَ

ْأبو غيالن)أ(( .٢٣٠٩ ُّ الشيباين)٢(َ ْ َّ. 
 .)٣ ()وعنه خالد بن خملد. عن احلكم بن عبد امللك

                                                        
 ).٣٤/١٨٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
واألوىل أن يرمــز ) أ(ورمــز لــه املــصنف ) ٤/٢١٤٦: (»التــذكرة«و) ٥٤٢ص: (»اإلكــامل«) ٢(

 .فإنام أخرج له عبد اهللا بن أمحد يف زياداته عىل املسند) عب(له 
 ).صح(وبجانبه عالمة التصحيح ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى ) ٣(



 ٣٧٢ 

 
ْ، والد ثوير، اسمهأبو فاختة) ق ت( • َ  .تقدم. سعيد بن عالقة، تابعي: ُ

ُّ الليثي)١(َأبو فاطمة) ق س د( .٢٣١٠ ُّاألزدي الدويس له صحبة: ، وقيلَّ َّ ُّ ْ َ. 
َاســمه أنــيس: قيــل ْبــد اهللا بــن أنــيس، ســكن الــشام وشــهد فــتح مــرص، ع:  وقيــل،ُ َ ُ

 .ًواختط هبا دارا
 .النبي صىل اهللا عليه وسلم: روى عن
ًكثري بن فليت، وكثري بن مرة، ومسلمة بن عبد اهللا اجلهني مرسال، : روى عنه ُّ ُ َّ ُِ َ ْ َ ُ

ُّوأبو عبد الرمحن احلبيل ُ ُ. 
 .الصحابة ذكره ابن سميع وأبو زرعة الدمشقي فيمن نزل الشام من 

 .هو أزدي وقربه بالشام إىل جنب قرب فضالة بن عبيد: قال املفضل بن غسان
 .)٢(أبو فاطمة .٢٣١١

َوعنه الربيع بن صبيح. عن أيب معرش ُ. 
 .وذكر أبا فاطمة ثالثة آخرين. شيخ بابة الوصايف: قال أبو حاتم

                                                        
 ).٣٤/١٨٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/٤٢٤: (»اجلرح والتعديل«) ٢(



 ٣٧٣ 
ُّ النهدي)١(ِأبو فراس) س د( .٢٣١٢ ْ َّ. 

َّهللا صــىل اهللا عليـه وســلم أقــص ُرأيــت رسـول ا«: ُعمــر بـن اخلطــاب: روى عـن َ
َّ وفيه قصة»من نفسه ِ. 

ُّأبو نرضة العبدي: روى عنه ْ َ ْ َ. 
ْنسبه هشيم: قال البخاري ََ ُ َ َ. 
 .ال أعرفه: وقال أبو زرعة

ــــن راهويــــه َعــــن أيب ســــلمة املخزومــــي، عــــن وهيــــب، عــــن : وقــــال إســــحاق ب ُ
َّاجلريري، عن أيب نرضة، عن أيب فراس واسمه الربيع بن  َ ُْ َ ِّ  .زياد احلارثيْ

إن كـــان إســـحاق بـــن راهويـــه حفـــظ اســـم أيب فـــراس : قـــال احلـــاكم أبـــو أمحـــد
َّالراوي عن عمر أنه الربيع بن زياد احلـارثي ومل يقلـه مـن ذات نفـسه فهـام اثنـان،  ُ َّ

ُّوإن مل حيفظه فهو عىل ما قاله البخاري ُ ْ ُّ والربيع بن زياد حارثي كناه خليفة بـن ،َ َّ
، وال أبعــد أن إســحاق ســامه مـن ذات نفــسه فاشــتبه عليــه، خيـاط أبــا عبــد الـرمحن

ًوال أعـــرف أبـــا نـــرضة روى عـــن الربيـــع بـــن زيـــاد شـــيئا، إنـــام روى عنـــه أبـــو جملـــز 
ْوقتادة، وذكـره الـشعبي يف بعـض أخبـاره، وأبـو فـراس الـذي روى عنـه أبـو نـرضة  َ

 .هو النهدي آخر عىل ما ذكره البخاري
ديث املتقــدم فقــط، ورواه اإلمــام أمحــد روى لــه أبــو داود والنــسائي هــذا احلــ

ًمطوال جدا ً. 

                                                        
 ).٣٤/١٨٣: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣٧٤ 
َأبو فراس موىل عبد اهللا بن عمرو) ق م( • َيزيد بن رباح عن مـواله وغـريه : ، واسمهِ َ

 .تقدم
َأبو الفرج .٢٣١٣  . موىل عمر بن عبد العزيز)١(َ

 .روى عن مواله
ِّقـدم علينـا الـري فكـان حيـدث عـن مـواله عمـر بـن عبـد العزيــز : قـال أبـو زرعـة

ذبحكاي ِات كثرية، وكان يكْ َ. 
 :ومن األوهام

ْأبو فروة) يس( • ُّ األشجعي)٢(َ َ ْ ٍ، عن ظئر لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف قراءة َ
َقل ياأهيا الكافرون ﴿ ْ ْ ُُ ُِّ َ َ َ َ﴾وعنه أبو إسحاق السبيعي.، عند النوم . 

ــع يف بعــض النــسخ مــن : قــال شــيخنا ئي، ويف  للنــسا»اليــوم والليلــة«هكــذا وق
َفروة األشجعي، وهو الصواب: نسخة أيب احلسن بن منري ْ  .وقد تقدم. َ

ُّأبــو فــروة اجلــزري الرهــاوي) ق ت( • ُُّّ َْ َ ــع وغــريه: ، اســمهَ َيزيــد بــن ســنان، عنــه وكي ِ .
 .تقدم

ُّأبــو فــروة األصــغر مــسلم بــن ســامل اجلهنــي) ق س د م خ( • ُ ِْ َ ُ ــيم، َ ْ، عــن عبــد اهللا بــن عكَ ُ
 .تقدم. وغريه

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٦١: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٢٥: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/١٤٠.( 
 ).٣٤/١٨٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٧٥ 
ْأبو فروة األكرب) س د م خ( • ُّعروة بن احلارث اهلمداين: َ ْ  .تقدم. ، عن التابعنيَ
ْأبو فروة) ق( • َّ عن أيب خالد عن النبي صىل اهللا عليه وسلم:َ ُإذا رأيتم الرجـل «:َ َّ ُ

ُّقد أعطي زهدا يف الدنيا ُّ وعنه حييى بن سعيد األموي،»ً ُ. 
 .روى له ابن ماجه هذا احلديث

َّزري، وقد تقدم بيانه يف ترمجة أيب خالدَيزيد بن سنان اجل: هو َ ِّ َ. 
ُّأبو فزارة العبيس) ق ت د م بخ( • ْ َ َ ْراشد بن كيسان، عن التابعني: ، اسمهَ  .تقدم. َ

 .)١(أبو فزارة)أ( .٢٣١٤
 .عن عبد الرمحن بن أيب ليىل

 .)٢(أبو فضالة)أ( .٢٣١٥
 .وعنه ابنه فضالة. عن عيل

 ].ب-١٨٦[له صحبة: قال أبو حاتم
ــــو الفــــضل) د( .٢٣١٦ ْأب ــــن خلــــف األنــــصاري)٣(َ ــــلُّ ب أبــــو :  وقيــــل،أبــــو الفــــضيل: ، وقي

َّاملفضل، وقيل َ َّابن املفضل: ُ َ ُ. 
 .مسلم بن أيب بكرة، روى عنه أبو مكني نوح بن ربيعة: روى عن

                                                        
  ).٢/٥٢٥: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢١٤٨: (»التذكرة«و) ٥٤٣ص: (»اإلكامل«) ١(

 ).٢/٥٢٥: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢١٤٨: (»التذكرة«و) ٥٤٣ص: (»اإلكامل«) ٢(
 ). ٣٤/١٨٨: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٧٦ 
 خرجــت مــع النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم :روى لـه أبــو داود حــديث أيب بكــرة

 .ركه برجلهلصالة الصبح فكان ال يمر برجل إال ناداه الصالة أو ح
َأبو الفضيل) يس( .٢٣١٧ ْأبو الفضل أو ابن الفضل: ، وقيل)١(ُ  .، بالشكَ

 . وعنه يونس بن خباب.روى عن ابن عمر
َّثنا شعبة، عن يونس بن خباب: قال أبو داود الطياليس سمعت أبا الفضل أو : َ

ًكنت مع النبي صىل اهللا عليه وسلم قاعدا : ابن الفضل حيدث عن ابن عمر، قال
اللهم إين أستغفرك وأتوب إليك فتب عيل إنك أنت التواب الغفور، فلو «: فقال

 عـن حممـود بـن »اليـوم والليلـة« رواه النـسائي يف »ًأن إنسانا عد لعد مائـة يف يـده
 .غيالن، عن أيب داود ومل يقل أو ابن الفضل، وليس له سواه عنده

ْأبو الفضل .٢٣١٨ َ)٢(. 
مـن دفـن ثالثـة مـن الولـد «: ًاعن سنان بن أيب منصور عـن مـواله واثلـة مرفوعـ

َّحرم اهللا عليه النار  .وعنه خالد بن أيب يزيد. »َ
 .هو وسنان جمهوالن: قال أبو حاتم

ْأبو الفضل .٢٣١٩ َ)٣(. 
 .وعنه بقية. عن مكحول

                                                        
 ).٣٤/١٨٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/١٤١: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٦٢: (»ميزان االعتدال«و) ٩/٤٢٤: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 ).٩/١٤٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٦٣: (»ميزان االعتدال«و) ٩/٤٢٥: (»اجلرح والتعديل«) ٣(



 ٣٧٧ 
 .جمهول: قال أبو حاتم

ْأبو الفضل .٢٣٢٠ َ)١(. 
 .روى عنه عنبسة بن سعيد

 .جمهول: قال أبو حاتم
ْأبو الفضل .٢٣٢١ َ)٢(. 

 .مرتوك:  قال األزدي.عن أيب اجلوزاء
 .)٣(أبو فالن)أ( .٢٣٢٢

ْعن علقمة بن مرثد َ ْ  .وعنه إسحاق بن يوسف. َ
ّكــذا قــال أيب فلــم يــسمه، قــال وحــدثنا غــريه، وســامه : قــال عبــد اهللا َ ِّ َُ يعنــي أبــا -ُ

 .-حنيفة
ُّأبــو الفــيض الــشامي) س ت( • َّْ ابــن أيب أيــوب، : موســى بــن أيــوب، وقيــل: اســمه: َ

 .تقدم. روى عنه شعبة
ْ أبو الفيض)يس( •  .تقدم يف ترمجة أيب عيل األزدي. ، عن أيب ذرَ

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٦٢: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٢٤: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/١٤١.( 
 ).٩/١٤٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٦٢: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٢/٥٢٧: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢١٤٩: (»ةالتذكر«و) ٥٤٤ص: (»اإلكامل«) ٣(



 ٣٧٨ 

 
 .، موىل عبد اهللا بن عمرو، حديثه يف أهل احلجاز)١(أبو قابوس) ت د( .٢٣٢٣

الرامحــون يــرمحهم «: ســمع مــواله حيــدث عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم
 . احلديث»...الرمحن 

رتمذي هذا احلديث فقط من عمرو بن دينار، أخرج له أبو داود وال: روى عنه
 .حسن صحيح:  قال الرتمذي.حديث سفيان هو ابن عيينة عن عمرو

َ بن أيب الزناد املدين)٢(أبو القاسم) ق( .٢٣٢٤  .، أخو عبد الرمحن، وكان األصغرَِّ
إبراهيم بن إسامعيل بن أيب حبيبة، وإسحاق بن حازم، وأفلـح بـن : روى عن

ْملزين، وأيب الغـصن ثابـت بـن قـيس، محيد، وبكر بن عبـد اهللا البـرصي ولـيس بـا ُ
ِّوسلمة بن وردان، وأخيه عبد الرمحن بن أيب الزناد، وعبيد اهللا بن عبد الرمحن  ْ َ

ِّبن موهب، وعبيد اهللا بن عبد العزيز األنصاري  ْ وهو أخو عبد الرمحن، وهشام -َ
 .بن سعد، وواقد بن عبد اهللا التميمي

 بن سعيد )٣(وأمحد بن حنبل، وحييىِإبراهيم بن املنذر احلزامي، : روى عنه
                                                        

 ).٣٤/١٩١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/١٩٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. وسعيد بن حييى:  يف األصل)٣(



 ٣٧٩ 
األموي، وعبد الرمحن بن يونس الرقي، وعبيد اهللا بن عمر القواريري، وحممد 

ُّبن أبان البلخي، ويعقوب بن حممد الزهري ِ ْ َ. 
 .ُكتبت عنه وهو شاب: أثنى عليه أمحد، وقال: قال األثرم

 .اسمه كنيته، وال يعرف له اسم: وقال عباس عن ابن معني
 .ليس به بأس، وأخوه ليس بيشء: يف موضع آخروقال 

ًروى لــه ابــن ماجــه حــديثا واحــدا، قــال أمحــد : ِّثنــا أبــو القاســم بــن أيب الزنــاد: ً
َأخربين إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم، قـال أمحـد ْ يعنـي عبيـد اهللا بـن مقـسم، : ِ

ْعن جابر بن عبد اهللا، عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال يف البحر ُلطهور هو ا«: َ ُ َّ
ُّماؤه احلل ميتته ِ  .، رواه حممد بن حييى عن أمحد بن حنبل»ُ

 . الرضير)١(أبو القاسم .٢٣٢٥
 .وعنه حممد بن حرب. عن عبد العزيز بن املاجشون

 .ال أدري من هو، هو منكر احلديث: قال أبو زرعة
ْ، عن ابن عباس، هو مقسم بن بجرةأبو القاسم • ِ. 
َاجلديلُأبو القاسم حسني بن احلارث ) س د( •  .تقدم. ، تابعيَ
ُّأبو قبيل املعافري) فق س ت قد عخ( • َ َ ِ  .تقدم. حيي بن هانئ، تابعي: ، اسمهَ

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٦٣: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٢٧: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/١٤٤.( 



 ٣٨٠ 
ُّ األنصاري)١(َأبو قتادة) ع( .٢٣٢٦  .، فارس رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمَ
ــل ْاســمه احلــارث بــن ربعــي، وقيــل: قي ــل: ِ عمــرو بــن : الــنعامن بــن ربعــي، وقي

ْربعي بن بلدمة ِسنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة  بن خناس بن )٢(َ َ ْ َ
ُّالسلمي  ْاملدين، وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بـن غـنم بـن ] أ-١٨٧[ََ َ َ َ َّ َْ َ ُ َُّ ََ َ ُ ُّ َ

ِكعب بن سلمة، وقيل َ ْ َّكبشة بنت عباد بن مطهر: َ َّ َْ ُ َ ُ َ. 
 .ًشهد أحدا وما بعدها

 .، ومعاذالنبي صىل اهللا عليه وسلم، وعن عمر: روى عن
ــة الــشيباين، ويقــال: روى عنــه ــس بــن مالــك، وإيــاس بــن حرمل ُّأن َّ ْ ــة بــن : َ حرمل

ُ وأبو حرملة، وابنه أبو مصعب ثابت أيب قتادة، وجابر بن عبد اهللا، وسعيد إياس،
ــل صــالح بــن أيب مــريم ومل  ّبــن كعــب بــن نــافع، وســعيد بــن املــسيب، وأبــو اخللي َ ُ

ِّمر الشعبي، وعبد اهللا بن الزماين، وعبـد يسمع منه، وعامر بن سعد البجيل، وعا
 األنصاري، وعبد الرمحن بن كعب بن مالك، وعطاء بن يسار، )٣(اهللا بن احلباب

َيل بــن ربــاح، وعــامر بــن أيب عــامر، وعمــرو بــن ســليم، وحممــد بــن ســريين، ُوعــ ُ َّ َ
وحممـد بــن عمـرو بــن عطـاء، وحممــد بـن املنكــدر، ومعبـد بــن كعـب بــن مالــك، 

 مغيـث مـوىل أسـامء، وأبــو حممـد نـافع بـن عبـاس األقـرع مــواله، ومغيـث بـن أيب
ُّونبهـان أبــو صـالح مــوىل التوأمـة، وحييــى بـن النــرض، وأبـو ســعيد اخلـدري، وأبــو  ُ ْْ َّ َّ َ

                                                        
 ).٣٤/١٩٤ (:»هتذيب الكامل«) ١(
 ...بن ربعي]احلارث: واملشهور[وقيل عمرو بن ربعي، :  يف املصدر)٢(
 .كام يف املصدر. بن رباح:  كذا، ولعل صوابه)٣(



 ٣٨١ 
ْسلمة بن عبد الرمحن، وكبشة بنت كعب بن مالك َ. 

 .ًشهد أحدا واخلندق وما بعدمها: ذكره حممد بن سعد يف الثانية وقال
 .ًكان بدريا، وال يصح: يقال: بو أمحدوقال احلاكم أ

خري « :وقال إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
َّفرساننا أبو قتادة، وخري رجالتنا سلمة َ«. 

أخربين من هو خري مني أبو قتادة أن النبي صىل اهللا : وقال أبو سعيد اخلدري
 .»اغيةتقتلك الفئة الب«: عليه وسلم قال لعامر

تويف أبو قتادة باملدينة سنة : عن حييى بن عبد اهللا بن أيب قتادة: قال الواقدي
 .أربع ومخسني، وهو ابن سبعني سنة

ـري وسـعيد بـن عفـري يف تـاريخ وفاتـه، وكـذلك الفـالس  َّوكذا قال حييـى بـن بكَ َ ُ ُ
 .عن ثنتني وسبعني: إال أنه قال

ِوقال اهليثم بن عدي وغري واحد ٌّوفة وصىل عليه عيلمات بالكُ: َ َّ. 
 .سنة ثامن وثالثني: قال بعضهم
ًومل أر بــني ولــد أيب قتــادة وأهــل البلــد عنــدنا اختالفــا أنــه تــويف : ُّقــال الواقــدي َ َ

 .ٌّباملدينة، وروى أهل الكوفة أنه تويف بالكوفة وصىل عليه عيل، فاهللا أعلم
 .تقدم. عبد اهللا بن واقد: ُّأبو قتادة احلراين •



 ٣٨٢ 
ُّ العدوي البرصي)١(َو قتادةأب) س د م( .٢٣٢٧ َ ُّ َْ  .، خمتلف يف صحبتهَ

َاسمه متيم بن نذير، وقال خليفـة: قال ابن معني متـيم : نـذير بـن قنفـذ، ويقـال: ُ
 .متيم بن الزبري: بن نذير، وقال غريه

 .وله صحبة: قال أبو عبد اهللا بن منده
 أســري بــن جــابر، وعبــادة بــن قــرص، وعمــرو، وعمــران، وهــشام بــن: روى عــن

 .عامر األنصاري، ورجل من أهل البادية له صحبة
َإسحاق بن سويد، ومحيد بن هالل العدويان، : روى عنه  بن عبد )٢(]وعباس[ُ

 .اهللا شيخ لقتادة، وأبو قالبة اجلرمي
 .ثقة: قال إسحاق بن منصور عن ابن معني

روى له مسلم وأبو داود من حديث محاد بن زيد، عن إسحاق بن سويد عنه، 
ٌاحليــاء خــري «: قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم: ران بــن حــصني قــالعـن عمــ ُ
 .»كله

 . أبو داود قصة بشري بن كعب العدوي فيهوذكر
ــضا ُّعــن شــيبان بــن فــروخ، عــن ســليامن بــن املغــرية، عــن : ًوروى لــه مــسلم أي َ

ال تقــوم «: محيــد بــن هــالل، عنــه، عــن أســري بــن جــابر، عــن ابــن مــسعود، أنــه قــال
احلديث، وفيه قصة وقـد تقـدم »...ى ال يقسم مرياث وال يفرح بغنيمةالساعة حت

                                                        
 ).٣٤/١٩٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)٢(



 ٣٨٣ 
 .له حديثان يف ترمجة أيب الدمهاء

 .وهذا مجيع ماله عندهم، واهللا أعلم
 .َّ الشامي)١(أبو قتادة .٢٣٢٨

 .عن األوزاعي
 .ليس بيشء، كتبنا عنه ثم تركناه، ذكره ابن عدي: قال حييى بن معني

َأبو قتيبة سلم بن قت) ٤ خ( • َُ ُْ ُّيبة الشعريي البرصيَ َ ُّْ ِ َّ، وهو أبو قتيبة الصغريَّ ُ. 
 .تقدم. روى عن شعبة وغريه
 :وهلم شيخ آخر يقال له

ُّ، واسمه نعيم بن ثابت البرصي، وهو أبو قتيبة الكبري)٢(أبو قتيبة .٢٣٢٩ َ ْ َْ ُ. 
 .حممد بن سريين، وأيب قالبة: يروي عن
َّعبد الرمحن بن أيب محاد، وأبو حييى احلام: وعنه ِ َّ  .ُّينَ

ًذكر متييزا ُِ. 
ِّأبــو قتيلــة الــرشعبي العنــي) د( • َ ُّ َّ . ، خمتلــف يف صــحبته)٣(مرثــد بــن وداعــة: ، اســمهُ

 .تقدم

                                                        
 ).٩/١٤٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٦٤: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٣٤/١٩٩: (»لهتذيب الكام«) ٢(
 .خطأ.  مرثد بن عبد اهللا: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة)٣(



 ٣٨٤ 
َأبو قحذم .٢٣٣٠ ْ َ)١(. 

 .ليس بيشء: قال ابن معني
 .ليس بثقة: وقال الدارقطني والدواليب

 .، وعنه منصور بن زاذان]ب-١٨٧[َرأى أبا بكرة: وقال أبو حاتم
يف املـسند  و،رادلـه روايـة عـن عبـد اهللا بـن جـ: لـذهبيبـد اهللا اقال شيخنا أبو ع

ُّ وجــد يف زمــن زيــاد رصة فيهــا حــب أمثــال :م قــالن طريــق عــوف عــن أيب قحــذمــ َ
 .ٌالنوى مكتوب عليها هذا نبت يف زمن كان يعمل فيه بالعدل

ُّاحلارث بن عبيد اإليادي: ُأبو قدامة) ت د م خت( •  .، مشهور هبامُ
ِّوين وغريهَعن أيب عمران اجل  .تقدم. ْ

ُّعبيـــد اهللا بـــن ســعيد الرسخـــيس: ُأبــو قدامـــة) س م خ( • َّ َ ُّ، روى عنـــه البخـــاري وغـــريهُ ُ .
 .تقدم

ُّأبو قرصافة جندرة بن خيشنة الكناين) بخ( • ِْ َِ ْ  .تقدم. ، له صحبةَ
َّأبو قرة) ت( .٢٣٣١ ُّ األسدي الصيداوي)٢(ُ َّ ُّْ  .، من أهل الباديةَ

 .نه النرض بن شميل وع. عن سعيد بن املسيب      
َّإن الـدعاء موقـوف بـني الــسامء «: روى لـه الرتمـذي حـديث عمـر بــن اخلطـاب ُّ َّ

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٦٤: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٢٩: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/١٤٩.( 
 ).٣٤/٢٠١: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٨٥ 
ُواألرض ال يصعد منه يشء حتى تصيل عىل نبيك صىل اهللا عليه وسلم ُ«. 

ُّأبو قرة موسى بن طارق الزبيدي) س( • ِ َّ َّ  .تقدم. ، عن موسى بن عقبة وغريهُ
ْأبو قزعة سويد بن حجري ) ٤م( • َُ ُ َ َ  .تقدم. ، عنه شعبة وغريهُّالباهيلَ
ْأبو قطن القطعي، عمرو بن اهليثم) ٤ م بخ( • َُّ َ َِ ُ  .تقدم. ، عن شعبة وغريهَ
ُأبو القلوص) ق( • ُّ، حصني بن أيب احلر العنربي)١(ُ َ َ َ ُْ ّ  .، مشهور باسمه وكنيتهُ

 .تقدم. يونس بن عبيد وغريه: روى عنه
ْأبـــــو قعـــــيس .٢٣٣٢ َ ن حـــــديث عائـــــشة يف ، املـــــذكور يف حـــــديث  احلجـــــاب مـــــ)٢(ُ

 .)٤(، وهو عىل رشط شيخنا ومل يذكره)٣(وائل بن أفلح: الصحيح اسمه
ثنـــا الفـــضل بـــن صـــالح اهلاشـــمي :  فقـــال )٥(»الـــصغري«وقـــد روى الطـــرباين يف 

ثنـا عبـاد بـن : َثنـا حممـد بـن بكـر الربسـاين: ُثنا هدبة بـن خالـد: املنصوري ببغداد
ْعيس أنـه أتـى عائـشة فاسـتأذن عليهـا ُمنصور، عن القاسم بن حممد، حدثني أبو ق َ

يــا رســول اهللا : فكرهــت أن تــأذن لــه، فلــام جــاء النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم قالــت
                                                        

 .خطأ] القطيعي[أبو القلوص :  يف األصل)١(
 ).١/٩٩: (»اإلصابة« ترمجته يف)٢(
 .كذا، والذي يف أكثر املصادر أن اسمه أفلح )٣(
ألنـــه إنــــام ذكــــر يف » هتذيبــــه« يظهـــر يل أن املــــزي مل يـــذكره وال اســــتدركه عليــــه احلـــافظ يف)٤(

ســياق القــصة مــن الطــرق التــي أخرجهــا اإلمــام مــسلم والنــسائي، ومل يــرد كرجــل مــن رجــال 
 .اإلسناد كام يف طريق الطرباين، واهللا أعلم

 ).٧٤٦( رقم )٥(



 ٣٨٦ 
: فقـــال رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم. جـــاءين أبـــو القعـــيس فأبيـــت أن آذن لـــه

ُّليدخل عليك عمك« مل يـروه عـن أيب :  وكان أبـو قعـيس أخـا ظئـر عائـشة، وقـال»َ
ْقعيس إال  َ  .تفرد به عن حممد بن بكر. القاسم، وال عنه إال عبادُ

ُأبـــو القمـــوص) د( • ُّزيـــد بـــن عـــيل العبـــدي: َ ْ ، مـــشهور هبـــام، عـــن قـــيس بـــن الـــنعامن َ
 .تقدم. وغريه

ُّعبد اهللا بن زيد اجلرمي: ِأبو قالبة) ع( • ْ  .تقدم. ، تابعيَ
َأبو قالبة) ق( •  .تقدم. ، شيخ البن ماجهَّعبد امللك بن حممد الرقايش: ِ
ْأبو قيس) ٤ خ( •  .تقدم. ، عن التابعني األودي، عبد الرمحن بن ثروان)١(َ
ُّأبــو قــيس الدمــشقي • ِّْ إنــه حممــد بــن ســعيد املــصلوب، كــذلك يكنيــه أبــو :  ، يقــالَ

 .معاوية الرضير، وقد تقدم يف األسامء
ْأبو قيس) ع( .٢٣٣٣  .َ، موىل عمرو بن العاص)٢(َ

ِّالعاص، وأم سلمةعبد اهللا بن عمرو، ومواله عمرو بن : روى عن ُ. 
َبـرس بـن سـعيد، وعبـد الـرمحن بـن جبـري املـرصي، وابنـه عـروة بــن : روى عنـه ُ ُْ

 .أيب قيس، وعيل بن رباح اللخمي، ويزيد بن أيب حبيب
عبــد الــرمحن بــن : إنــه رأى أبــا بكــر الــصديق، واســمه: يقــال: قــال ابــن يــونس

 .بيبثابت، وكان أحد فقهاء املوايل الذين ذكرهم يزيد بن أيب ح

                                                        
 .أبو قيس بن رياح:  ذكر املزي قبله)١(
 ).٣٤/٢٠٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٨٧ 
ْقال حممد بن سحنون يف كتابه إن عبد الرمحن بن احلكـم مـوىل عمـرو بـن : َ

نى أبا قيس َالعاص يكْ ُ. 
ـــيش : قـــال ابـــن يـــونس ـــك بـــن احلكـــم احلب ـــا قـــيس مال ـــام أراد أب ُّهـــو خطـــأ، وإن ِ َ َ

َوأخطأ، شهد عبد الرمحن بن ثابت فتح مرص واختط هبا ِ َ. 
 .هليعةهـ فيام ذكر ربيعة األعرج عن ابن ٥٤ومات سنة 

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 :مجيع ما له عندهم أربعة أحاديث

ُّثنـــا هـــارون بـــن ملـــول املـــرصي: قـــال الطـــرباين: األول ْ َِ ثنـــا عبـــد اهللا بـــن يزيـــد : ُّ
ْثنا حيوة، عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن برس : املقرئ ُ

ْبن سعيد، عن أيب قيس موىل عمرو بن الع اص، عن عمرو بن العـاص أنـه سـمع َ
إذا حكم احلـاكم فاجتهـد ثـم أصـاب فلـه «: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول

 فحدثتـه أبـا -يعني ابن اهلاد-: قال» أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
 .هكذا حدثني أبو سلمة عن أيب هريرة: بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، فقال

َ ثنـا موسـى بـن عـيل بـن ربـاح، عـن أبيـه، عـن أيب : ثنـا وكيـع:قال أمحد: الثاين ُ
ْقيس  قـال رسـول : موىل عمرو بن العاص، عن عمرو بـن العـاص قـال] أ-١٨٨[َ

ـــة « :اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم ُفـــصل مـــا بـــني صـــيامكم وصـــيام أهـــل الكتـــاب أكل ََ ْ َ ْ
َالسحر َّ«. 

... وهو جنبحديثه عن عمرو بن العاص ملا تيمم وصىل بأصحابه : الثالث
ْاحلــــديث، رواه أبــــو داود مــــن حــــديث ابــــن وهــــب، عــــن ابــــن هليعــــة وعمــــرو بــــن  َ



 ٣٨٨ 
احلارث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن عمران بن أيب أنس، عن عبد الرمحن بـن 
جبري، عن أيب قيس فذكره، ورواه من وجه آخر عن حييى بن أيوب عن يزيد بن أيب 

 .عن أيب قيس: حبيب ومل يذكر فيه
َكذلك رواه احلسن بن موسى األشيب، وأبو صالح عبد الغفار بـن و: قال شيخنا ْ َ

ُّداود احلراين، عن ابن هليعة  َّ وكان ابن وهب محل حديث . عن أيب قيس: ليس فيه[َ
 .واهللا أعلم.  عىل حديث عمرو بن احلارث)١(]ابن هليعة
ّحدثني موسى بن عيل، عن أبيه،: )٢(ثنا عبد امللك بن عمرو: قال: الرابع َ  عن ُ

قلت ألم سلمة أكان رسول اهللا صـىل اهللا : أيب قيس موىل عمرو بن العاص، قال
ِّعليه وسلم يقبل وهو صائم ؟ قالت فإن عائشة خترب الناس أن رسول : ال، قلت: َُ

ِّاهللا صىل اهللا عليه وسلم كان يقبل وهـو صـائم، قالـت لعلـه كـان ال يتاملـك عنهـا : َُ
 .ًحبا أما أنا فال

                                                        
 . زيادة من املصدر سقطت من األصل)١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عمر:  يف األصل)٢(



 ٣٨٩ 

 
ُّأبو كامل مظفر بن مدرك البغدادي احلافظ) س ف( • َْ ِ ْ ُ َُّ ُّ، خراساين األصـلَ  عـن روى. ُ

 .محاد بن سلمة، وغريه
 .تقدم. وعنه أمحد وغريه

ُّأبو كامل فضيل بـن حـسني اجلحـدري البـرصي) س د م خت( • َ ُّ ْ ُِ ْ َ َ ْ َ ، ابـن أخـي كامـل بـن ُ
 .تقدم. طلحة، روى عنه مسلم وغريه

:  قيـــل،كـــان إمــام احلــي: ، لـــه صــحبة ويقــالَْمحــيسَ األ)١(أبــو كاهــل) ق س( .٢٣٣٤
 .عبد اهللا بن مالك: اسمه قيس بن عائذ، وقيل

. ســـعيد، عنـــه: ُروى حديثــه إســـامعيل بـــن أيب خالــد عـــن أخيـــه أشــعث، وقيـــل
 .عن إسامعيل عن قيس بن عائذ ليس بينهام أحد: وقيل

ًروى له النسائي وابن ماجه حديثا واحدا عن إسامعيل ثنا وكيع، :  قال أمحد.ً
: وقد رأيت أبا كاهـل قـال: بن أيب خالد، عن أخيه، عن أيب كاهل، قال إسامعيل

ْرأيت رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم خيطـب النـاس يـوم عيـد عـىل ناقـة خرمـاء  َ
ٌّوحبيش ممسك خطامها َ َ. 

                                                        
 ).٣٤/٢١١: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣٩٠ 
ْورواه ابن ماجه أيضا عن حممد بن عبد اهللا بن نمري، عن حممد بن عبيد، عن  َ ُ ً

 . عن قيس بن عائذإسامعيل،
َأبو كباش) ت( .٢٣٣٥ ُّ العييش)١(ِ ْ ُّالسلمي: ، وقيلَ َّأبو عياش:  وقيل،َُّ َ. 

ـــضأن« :عـــن أيب هريـــرة َّنعـــم األضـــحية اجلـــذع مـــن ال ُ ُْ َ َ وعنـــه كـــدام بـــن عبـــد .»ِ ِ
 .وقد تقدم حديثه يف ترمجة كدام. ُّالرمحن السلمي

ْأبــو كبــشة) ق ت د( .٢٣٣٦ ــامري املــذحجي)٢(َ ُّ األن ِ َ ُّ ْ ْ، لــه صــحَ اســمه ســعد بــن : بة، قيــلُ
ْعمرو، وقيل َعمر بن سعد، وقيل: عكسه، وقيل: َ عامر بن سعد، نزل الشام : ُ

 .وكان قدمها مع عمر
 .النبي صىل اهللا عليه وسلم، وعن أيب بكر: روى عن
ُّأزهر بن سعيد احلرازي، وثابت بن ثوبان، وسـامل بـن أيب اجلعـد، : روى عنه ْ َ

ُّوعبد اهللا بن برس احلرباين ْ ُ ْ ْ البرصي، وابنه عبد اهللا بـن أيب كبـشة، وعمـر بـن رؤبـة ُ ُّ ََ ْ
ُّالتغلبــي، وابنــه حممــد بــن أيب كبــشة، وأبــو طلحــة نعــيم بــن زيــاد األنــامري، وأبــو  ْ َ ُْ َّْ َ َ ُّ ْ

ُّالبخرتي الطائي، وأبو عامر اهلوزين َ ْ ََ ُّ َّ َ ْ. 
ُّأبــو كبــشة األنــامري لــه صــحبة، وأبــو كبــشة الــسلويل: قــال أبــو داود َُّ َ  ليــست لــه َْ

 .صحبة
َّثنا دحيم وابن مـصفى قـاال: قال أبو بكر بن أيب عاصم َ ْ َ ثنـا الوليـد بـن مـسلم، : ُُ

َّعن ابن ثوبان، عن أبيه، عن أيب كبشة األنامري أنه حدثه َ ْ َْ أن نبـي اهللا صـىل اهللا «: َ
                                                        

 ).٣٤/٢١٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٢١٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٩١ 
ِعليه وسلم كان حيتجم عىل هامته وبني كتفيه ويقول َمن أهراق من هذه الدماء :  َ َ ْ

ُ يرضه أن ال يتداوى بيشء ليشءفال ُّ َ«. 
َّرواه أبو داود عن دحيم، وابن ماجه عن ابن مـصفى، ولـيس لـه عنـد أيب داود  َ ُ

 .سواه
ُّ السدويس)١(أبو كبشة) د( .٢٣٣٧ ُ َّ. 

َإن بني أيديكم فتنا كقطع الليل املظلم«: عن أيب موسى حديث ًِ َِ َ َ«. 
 .وعنه عاصم األحول

نى املج«ذكره البخاري يف  َالكُ ُ  .»َّردةَ
 .روى له أبو داود هذا احلديث

َأبو كبشة) س ت د خ( .٢٣٣٨ ْ ُّ السلويل الشامي)٢(َ ََّّ ُّ ُ. 
ْثوبان، وسهل بن احلنظلية، وعبد اهللا بن عمرو، وأيب الدرداء:  روى عن َ ْ َ. 
العــي، : روى عنــه ــة، وربيعــة بــن يزيــد، ويــونس بــن ســيف الكَ ُّحــسان بــن عطي ََ ْ

َّوأبو سالم األسود َ. 
يف : عــة الدمــشقي يف الثانيــة مــن تــابعي أهــل الــشام، وابــن ســميعذكــره أبــو زر

 .الثالثة
ُّوقال العجيل ْ  .شامي تابعي، ثقة: ِ

                                                        
 ).٣٤/٢١٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٢١٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٩٢ 
َّال أعلم أنه يسمى: وقال أبو حاتم ُ. 

 .وغري واحد فيمن ال يعرف اسمه] ب-١٨٨[وذكره البخاري ومسلم 
 أيب وقال عبد الغني بن سعيد احلافظ يف  األوهام  التي أخذها عـىل احلـاكم

ُّوقــال أبــو كبــشة الــسلويل: ، قــال»املــدخل«عبــد اهللا يف كتــاب  اســمه الــرباء بــن : َّ
ـــشاميني وهـــو مـــن هـــوازن،  ـــا كبـــشة الـــسلويل يعـــد يف ال ُّقـــيس، وهـــذا وهـــم ألن أب َ ُ ُْ َّ َ َ
َّوهوازن يرجـع إىل مـرض، والـرباء بـن قـيس كـويف مـن الـسكون وهـي مـن الـيمن،  ُْ َ َ

 .لياء املثناة من حتت والسني املهملةوالرباء بن قيس يكنى أبا كيسة با
ــشة  ْوقــال ابــن مــاكوال يف بــاب كب وأبــو : -بالبــاء املوحــدة والــشني املعجمــة-َ

وين، سمع حذيفة وسعد بن أيب وقاص ُّكبشة الرباء بن قيس السكُ َّ َ  وعنه إياد بن ،َْ
َّلقيط، من قال غري ذلك فقد صحف َ ِ َ. 
ْأبو كبشة: ذكره البخاري ومسلم فقالوا َ. 

يش: ال الطرباينق ثنا األوزاعي، عـن حـسان : ثنا أبو عاصم: ِّثنا أبو مسلم الكَ
بن عطية، عن أيب كبشة السلويل، عن عبد اهللا بن عمرو، عن رسول اهللا صىل اهللا 

َبلغوا عني ولو آية، وحدثوا عـن بنـي إرسائيـل وال حـرج، ومـن «: عليه وسلم قال َ َ َِّ ِّ َ ِّ
ًكذب عيل متعمدا فليتبوأ  ِّ َُ ْمقعده من النارَّ َ«. 

 .أخرجه أمحد والبخاري عن أيب عاصم
 .والرتمذي عن حممد بن بشار عن أيب عاصم

َّومن وجه آخر عن حسان بن عطية، وليس له عنده سواه َ. 
ُّثنــا أمحــد بــن خليــد احللبــي: قــال الطــرباين ََ َْ ــع بــن نــافع: ُ ْثنــا أبــو توبــة الربي ثنــا : َ



 ٣٩٣ 
َّمعاوية بن سالم، عن زيد بن سال ََّ ُّحدثني السلويل عن : م أنه سمع أبا سالم يقولَ َُّ

ــة أهنــم ســاروا مــع رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يــوم حنــني  َســهل بــن احلنظلي ُْ َ
فذكر احلديث بطوله، وفيه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال ألنس بن أيب 

ْاستقبل هذا الشعب حتى تكون يف أعاله وال تفرق«: مرثد الغنوي هل :  قالثم. ِّ
م؟ فقال رج َحسستم فارسكُ ِْ ِ َّيا رسول اهللا ما حسـسناه، فثـو: لَ ََ َّب بالـصالة فجعـل ِ

ْرســـــول اهللا صـــــىل اهللا عليـــــه وســـــلم وهـــــو يف الـــــصالة يلتفـــــت إىل الــــــشعب ِّ...«  
 .احلديث

َقال أبو نع ِّيم عن الطرباينُ َ َّ ْ هـذا احلـديث عـن سـهل بـن احلنظليـة إال ُال يروى: ْ َ َْ
َّ، تفرد به معاوية بن سالمهبذا اإلسناد َ َ. 

 .رواه أبو داود عن أيب توبة
ِّ كثري احلراين، عن أيب توبة، وليس له )١(والنسائي عن حممد بن حييى بن أيب َّ َ

 .عنده سواه
ُّ الزبيــدي الكــويف)٢(أبــو كثــري) س ت د عــخ( .٢٣٣٩ ُ ُّ َْ ــل: ، اســمهُّ ْزهــري بــن األقمــر، وقي َ ُ :

 .إهنام اثنان: ل وقي،مجهان: عبد اهللا بن مالك، وقيل
احلسن بن عيل، وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن عمرو، وعيل بن : روى عن

 .أيب طالب، ورجل من األزد له صحبة
تب: روى عنه ِعبد اهللا بن احلارث الزبيدي املكْ ُ ُّ َ ُّ. 

                                                        
 .حممد بن حييى بن كثري:  كذا، وهو حشو، صوابه)١(
 ).٣٤/٢١٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٩٤ 
ُّقال العجيل ْ ٌكويف تابعي ثقة: ِ ٌ. 

ُّوقال أبو عبيد اآلجري ُ َسئل أبو داود عن أيب كثري : ُ ِ ِّالزبيدي ُ أعني عبد اهللا بـن ُّ
 .)١(روى عنه عمرو بن مرة:  فقال،ُْمجهان بن مالك: فقالمالك، 

 .زهري بن األقمر ثقة: وقال النسائي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َّثنــا شــعبة، عــن عمــرو بــن مــرة: قــال أبــو داود الطيالــيس ســمعت عبــد اهللا بــن : ُ
ِّاحلارث حيدث عن أيب كثري الزبيـدي ُّ ُِّ : ، عـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص، قـالَ
إيـــاكم والظلـــم فـــإن الظلـــم ظلـــامت يـــوم «: قـــال رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم

ُّ، وإياكم والفحش فإن اهللا ال حيب الفحش وال التفحش، وإيـاكم والـشح القيامة َْ َُّ
ِأمــرهم بالقطيعــة فقطعــوا، وأمــرهم بالبخــل فبخلــوا: فإنــه أهلــك مــن كــان قــبلكم َ َُ ْ ،
ُّيــا رســول اهللا أي اهلجــرة أفــضل؟ : فقــام رجــل فقــال» وأمــرهم بــالفجور ففجــروا

ُّأن هتجــــر مــــا كـــره ربــــك«: قـــال َُ ْ : وقــــال رســـول اهللا صــــىل اهللا عليــــه وســــلم: قــــال» َ
 وهجــرة البـادي، فأمـا البـادي فيجيـب إذا دعــي اهلجـرة هجرتـان هجـرة احلـارض «

ِويطيع إذا أمر، وأما احلارض فهو أعظمهام بل َ ُ ًية وأفضلهام أجراُ َّ«. 
َروى أبـــو داود بعـــضه مـــن قولـــه ْ ّإيــــاكم والـــشح« :َ عــــن » ففجـــروا«:  إىل قولـــه»ََّّ

 .حفص بن عمر عن شعبة
ِوروى النسائي قصة اهلجرة منه عن أمحد بن عبد اهللا، ُّ َ عن غندر، عن شـعبة، َّ ْ ُ

 عـن عبـدة مـن حـديث عمـرو بـن مـرة وهـذا مجيـع مالـه  من وجه آخـروروى باقيه
                                                        

 ).٣٤/٢٢٠( قابل بام يف األصل )١(



 ٣٩٥ 
 .مهاعند

ِأبــو كثــري) ٤ م بــخ( .٢٣٤٠ ُّ الــسحيمي الغــربي الياممــي األعمــى)١(َ َ ُّ ْ َُّ ُّ َ َُ اســمه يزيــد بــن : ، قيــلِ
ابن : يزيد بن عبد اهللا بن أذينه، وقيل:  وقيل،عبد الرمحن بن أذينه] أ-١٨٩[

 .غفيلة أصح من أذينة: غفيلة، قال أبو عوانة  اإلسفراييني
 .أيب هريرة، وعن أبيه عن أيب ذر: روى عن
ُّأيوب بن عتبة، وابنه زفر بن أيب كثري، وعبد اهللا بن بدر السحيمي، : روى عنه َُّ ْ ُ

َّوعبد الرمحن بن عمرو األوزاعي، وعقبة بن التوأم، وعكرمة بن عامر، وعمر َ)٢( 
 .بن راشد، وكلثوم بن زياد، وموسى بن نجدة، وحييى بن أيب كثري

 .ثقة: قال أبو حاتم وأبو داود والنسائي
 .»الثقات«ه ابن حبان يف وذكر
ُّ املحاريب)٣(أبو كثري)أ( .٢٣٤١ َ ُ   . 

 .عن خرشة بن احلر، وعنه ثابت بن عجالن    
 . موىل األنصار)٤(أبو كثري)أ( .٢٣٤٢

 .روى عنه إسامعيل بن مسلم العبدي

                                                        
 ).٣٤/٢٢١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عمرو:  يف األصل)٢(
 ).٢/٥٣٣: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢١٥٨ (:»التذكرة«و) ٥٤٧ص: (»اإلكامل«) ٣(
 ).٢/٥٣٣: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢١٥٩: (»التذكرة«و) ٥٤٧ص: (»اإلكامل«) ٤(



 ٣٩٦ 
 .)١(أبو كثري)أ( .٢٣٤٣

ُّ عن مواله عقبة بن عامر اجلهني         .وعنه كعب بن علقمة. َُ
ْ آل جحــش، ويقــال، مــوىل)٢(أبــو كثــري) س( .٢٣٤٤ مــوىل حممــد بــن عبــد اهللا بــن : َ

َجحـــش القــــريش األســــدي، ويقــــال ُ ْ إن لــــه : مـــوىل الليثيــــني حجــــازي، يقــــال: َ
 .صحبة
 .سعد بن أيب وقاص، وحممد بن عبد اهللا بن جحش: روى عن
ُصفوان بن سليم، والعالء بن عبد الرمحن، وحممد بن عمـرو بـن : روى عنه

 .األسلمي )٣(علقمة، وحممد بن أيب حييى
 .ًروى له النسائي حديثا تقدم يف ترمجة حممد بن عبد اهللا بن جحش

َأبو كثري اجلالح) س ل د م( •  .، موىل عبد العزيز بن مروان، مشهور هبامُ
 .تقدم. عن حنش الصنعاين وغريه

 .، موىل أم سلمة، روى عن موالته أم سلمة)٤(أبو كثري) ت د( .٢٣٤٥
ْعبد الرمحن بن عبد اهللا املس: وعنه ْمحيضة: ُّعودي، وابنته حفصة، ويقالَ َ ُ. 

َّثنا خطاب بن سعد الدمشقي: قال الطرباين ثنـا عبـد اهللا : ثنا مؤمـل بـن إهـاب: َ
                                                        

 ).٢/٥٣٢: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢١٥٩: (»التذكرة«و) ٥٤٧ص: (»اإلكامل«) ١(
 ).٣٤/٢٢٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .وما أثبتناه من املصدر. بن أيب كثري:  يف األصل)٣(
 ).٣٤/٢٢٣: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٩٧ 
ُّبن الوليد العدين َ ْثنا القاسم بن معن، عن عبد الرمحن بن عبـد اهللا املـسعودي، : َ َ

ِّعـن أيب كثـري مــوىل أم سـلمة، عــن أم سـلمة قالــت َ ُِّ َعلمنـي الن«: َُ َّ بــي صـىل اهللا عليــه َ
اللهـــم هـــذا عنـــد إقبـــال ليلـــك وإدبـــار هنـــارك : وســـلم أن أقـــول عنـــد أذان املغـــرب

 .»وأصوات دعاتك فاغفر يل
َّرواه أبو داود عن مؤمل بن إهاب َُ. 

:  وقـال، وأخرجه الرتمذي مـن وجـه آخـر عـن حفـصة بنـت أيب كثـري عـن أبيهـا
 . أبوهاغريب إنام نعرفه من هذا الوجه، وحفصة ال نعرفها وال

ُّأبو كدينة حييى بن املهلب البجيل) س ت خ( • َ َ َّ َ ُ َ َ  .تقدم. ، روى عن التابعنيُْ
ِأبو كرب) ق( .٢٣٤٦ ُّ األزدي)١(َ ْ َ. 

َمـن طلـب العلـم لـيامري بـه الـسفهاء«: عن نافع عن ابن عمر حديث ُّ ُ :  وعنـه.»ِ
لبي ُّمحاد بن عبد الرمحن الكَ ْ َّ َ. 

 .جمهول: قال أبو حاتم
ْأبـــو كريــــب حم) ع( • َ ُّمــــد بــــن العــــالء اهلمـــداين الكــــويفُ ُ ُّ ْ ، مــــشهور هبــــام، روى عنــــه َ

 .تقدم. اجلامعة
ِأبو كريمة املقدام بن معدي كرب) ٤ خ( • َِ َْ َ ْ  .تقدم. ، له صحبةِ
ُّأبــو كعــب الــسعدي البلقــاوي) د( • َ ُّ ْ ْْ َّ ابــن حممــد : أيــوب بــن موســى، ويقــال: ، اســمهَ

 .ابن سليامن: ويقال
                                                        

 ). ٣٤/٢٢٥: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣٩٨ 
 .تقدم. روى عن بعض التابعني

ْأبـــو كعـــب) ت( • ـــر، اســـمهَ ِّعبـــد ربـــه بـــن عبيـــد، عـــن شـــهر بـــن : ، صـــاحب احلري
َحوشب وغريه ْ  .تقدم. َ

 .، احلارثي)١(أبو كعب .٢٣٤٧
 . وعنه زياد بن جيل.رأى عثامن وسأله عن أمر دينه

 .جمهول: قال أبو حاتم
ْأبو كلثم سالمة بن برش بن بديل) كن( • ََ ُُ ْ ُِ َ ْ، عن يزيد بن السمط وغريهْ  .تقدم. ِّ

َأبو كنانة) د بخ( .٢٣٤٨ ُّ القريش)٢(ِ َ ُ. 
ْزيـاد بـن أيب زيـاد، وزيـاد بـن خمـراق، وأبــو : وعنـه. عـن أيب موسـى األشـعري ِ

َّهو معاوية بن قرة: إياس، يقال ُ. 
أنــا عبــد اهللا بــن : ثنــا احلــسني بــن احلــسن املــروزي: قــال أبــو أمحــد بــن صــاعد

ألشـعري يعنـي قـال أبـو كنانـة، عـن ا: أنا عوف عن زياد بن خمراق، قـال: املبارك
ِإن من إجالل اهللا إكرام ذي الشيبة املسلم، وحامل القرآن غـري «: أبا موسى، قال ْ َّ

ِالغايل فيه وال اجلايف عنه، وإكرام ذي السلطان املقسط ْ ُ ُّ«. 
َّثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف بالبـرصة: وقد رفعه غريه: قال ابن صاعد ثنـا : َّ

 .ًوف بإسناده بمثله مرفوعاثنا ع: عبد اهللا بن محران احلمراين
                                                        

 ).٩/٤٣٠: (»اجلرح والتعديل«) ١(
 ).٣٤/٢٢٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٩٩ 
وأبو داود عن . عن برش بن حممد عن ابن املبارك» األدب«رواه البخاري يف 

ًإسحاق بن إبراهيم الصواف مرفوعا َّ َّ. 
ثنـا عـوف، عـن زيـاد : ثنا حممد بن جعفر، ومحاد بن أسـامة قـاال: وقال أمحد

 اهللا عليــه قــام رســول اهللا صــىل: بــن خمــراق، عــن أيب كنانــة عــن أيب موســى، قــال
َوسلم عىل باب بيت فيـه نفـر مـن قـريش وأخـذ بعـضاديت البـاب، فقـال ُ هـل يف «: ٍ

ُّالبيــت إال قــريش؟ قــال -١٨٩[يــا رســول اهللا غــري فــالن ابــن أختنــا، فقــال : فقيــل: ُ
َإن هــــذا األمــــر يف قــــريش مــــا دامــــوا إذا : ابــــن أخــــت القــــوم مــــنهم، ثــــم قــــال]: ب ُ

َا قــسموا أقــسطوا، فمــن مل يفعــل ذلــك اســرتمحوا رمحــوا وإذا حكمــوا عــدلوا وإذ َْ َ
ْمنهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منه رصف وال عدل َ ْ َ ُ ْ ُ«. 

 عــن أيب بكــر بــن أيب شــيبة، عــن »ابــن أخــت القــوم مــنهم«: روى أبــو داود منــه
 .محاد بن أسامة، وهذا مجيع ما له عندمها

ُأبو الكنود) ق( .٢٣٤٩ ُ األزدي الكو)١(َ ُّ ْ ابـن : عبـد اهللا بـن عـامر، وقيـل: اسـمه: ، قيـلُّيفَ
ْعمـران، وقيـل َاســمه عمـرو بـن حبــيش، وقـال أبــو داود: ُابــن عـويمر، وقيـل: ِ َ :

 .اسمه عبد اهللا بن سعد
 .َّخباب بن األرت، وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن مسعود، وعيل: روى عن
ُّاق الـسبيعي، إسامعيل بن أيب خالـد، وقـيس بـن وهـب، وأبـو إسـح: روى عنه َّ

 .وأبو سعد األزدي قارئ األزد
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٤/٢٢٩: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٠٠ 
ًروى له ابن ماجه حديثا واحدا، قـال احلـافظ أبـو نعـيم ُّثنـا أبـو بكـر الطلحـي: ً ْ َّ :

َّثنا عبيد بن غنام ْثنا أبو بكر بـن أيب شـيبة: َ َّثنـا أمحـد بـن املفـضل: َ َ ثنـا أسـباط بـن : ُ
ِّنرص، عن السدي، عن أ يب سعد األزدي، عن أيب الكنود، عن خباب بن األرت، ُّ

جاء األقرع بن حابس التميمي، وعيينـة بـن حـصن الفـزاري، فوجـدوا النبـي : قال
ًصــىل اهللا عليـــه وســـلم قاعـــدا مـــع عــامر وصـــهيب وبـــالل وخبـــاب بـــن األرت يف 

َوال  ﴿: أنــاس مــن ضــعفاء املــؤمنني فــذكر احلــديث بطولــه يف تفــسري قولــه تعــاىل َ
ُتطر ْ ـا عليـك مـن حـساهبم مـن َ ْد الذين يدعون رهبم بالغداة والعيش يريدون وجهه م ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َّ َِ ِ َِ ََ َ ْ ْ َ ََّ ُُ َ ِْ ِّ
ٍيشء ْ َ﴾،ــدعون رهبــم بالغــداة  ﴿:  وقولــه ِواصــرب نفــسك مــع الــذين ي َِ ْ ََ َْ َ َّ ِْ ْ ُ َّ َ َ َ ُْ َ َ َ ْ َِ
ِّوالعيش ِ َ َْ﴾ أسباط اآلية، رواه من حديث. 



 ٤٠١ 

 
ُّ بن عبد املنذر األنصاري املدين)١(ُأبو لبابة) ق د م خ( .٢٣٥٠ َ َ ُّ ْ  .، صحايبَ

اسمه بـشري، وقـال أمحـد وابـن معـني وأبـو :  وخليفة بن خياط)٢(]قال الزهري[
َاسمه رفاعة، وقيل: زرعة ومسلم ِّإن رفاعة ومبرش ابني عبد املنذر أخواه: ِ َ ُ. 

ُاملنــذر بــن زنــرب بــن زيــد بــن أميــة بــن زيــد بــن عبــد رفاعــة بــن : قـال ابــن إســحاق ْ َ
َمالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس َْ. 

:  ويقـال،ابـن زنـرب بـن زيـد بـن مالـك بـن عمـرو بـن عـوف: ويقال: وقال خليفة
َابن عبـد املنـذر بـن الـزبري، وأمـه نـسيبة بنـت زيـد بـن ضـبيعة بـن زيـد بـن مالـك بـن  ُُّ ُ

 .عوف
 . صىل اهللا عليه وسلم، وعن عمرالنبي: روى عن
عن سامل : ًسامل بن عبد اهللا بن عمر مقرونا بزيد بن اخلطاب، وقيل: روى عنه

ْعــن أيب لبابــة أو زيــد بــن اخلطــاب، وابنــه الــسائب بــن أيب لبابــة، وســلامن األغــر،  َ
عنه أو عـن زيـد بـن اخلطـاب، :  وقيل،ًوعبد اهللا بن عمر مقرونا بزيد بن اخلطاب

 بن كعب بن مالك، وابنه عبد الرمحن بـن أيب لبابـة، وعبـد الـرمحن بـن وعبد اهللا
                                                        

 ).٣٤/٢٣٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 . زيادة من املصدر سقطت من األصل)٢(



 ٤٠٢ 
 .يزيد بن جارية األنصاري، وعبيد اهللا بن أيب يزيد املكي، ونافع موىل ابن عمر

 .ًكان نقيبا ليلة العقبة
ًشــهد بــدرا، ويقــال: يقــال: وقــال احلــاكم أبــو أمحــد َ ِ رده رســول اهللا صــىل اهللا : َ

ـــة، ورضب لـــه بـــسهمه عليـــه وســـلم حـــني خـــرج إىل بـــ ِدر واســـتعمله عـــىل املدين ْ َ
 .وأجره، وكان كمن شهدها
ًشــهد أحــدا ومــا بعــدها، وكانــت معــه رايــة بنــي عمــرو بــن : وقــال ابــن عبــد الــرب َ ِ َ

ْعوف يف غزوة الفتح، مات يف خالفة عيل، وقال غريه َ ْ  .مات بعد اخلمسني: َ
ـثامن بـــن فائـــد القـــريش البــرصي) ق( • ُّأبــو لبابـــة عــ َ ُْ ُّ َ ُ  عـــن عاصـــم بـــن رجـــاء بـــن حيـــوة ،ُ

 .تقدم. وغريه
ُّأبو لبابة مروان العقييل) س ت( • ْ ْ ََ ُ  .تقدم. ، تابعيُ
ُّأبو لبيد اجلهضمي البرصي) ق ت د( • َْ ُّ َ ْ َ َّ، اسمه ملازة بن زبار، تابعيَ َ  .تقدم. َِ

ُّ بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سهل األنصاري املدين)١(أبو ليىل) ق س د م خ( .٢٣٥١ َ َ ُّ. 
َسهل بن أيب حثمة، ورجال من كرباء قومه حديث القسامة، وقيل: نروى ع ْ َ :

ْعن سهل، عن رجال، وهو غلط َ. 
 .مالك بن أنس: روى عنه

عن مالك، عن أيب ليىل عن : هكذا، وقيل. قاله غري واحد عن مالك بن أنس
ْعبد اهللا بن سهل َ. 

                                                        
 ).٣٤/٢٣٤: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٠٣ 
ْوروى حممد بن إسحاق، عن عبد اهللا بـن سـهل، عـن عبـد الـرمحن بـن  سـهل َ

 .بن أيب حثمة، عن جابر وعائشة
أبــو لــيىل واسـمه عبــد اهللا بــن سـهل بــن عبــد : حممــد بــن سـعد] أ-١٩٠[وقـال 

َالــرمحن بــن ســهل بــن كعــب مــن بنــي عــامر بــن عــدي بــن جــشم بــن جمدعــة مــن  ْ َ َِ
 .األوس، وهو الذي روى عنه مالك حديث القسامة

َعبد اهللا بن سهل سمع عائشة: وقال البخاري ِْ َ َ. 
 .ه اجلامعة سوى الرتمذي حديث القسامة من حديث مالكروى ل
ُّ األنـــصاري)١(أبـــو لـــيىل) ق يس ت د( .٢٣٥٢ ْ ، والـــد عبـــد الـــرمحن بـــن أيب لـــيىل، لـــه َ

ــل: ُصــحبة، واســمه بــالل، وقيــل ْبليــل، وقي داود بــن : ًإن بــالال أخــوه، وقيــل: َُ
ُبـالل بـن بليـل بــن أحيحـة بـن اجلــالح بـن احلـريش بـن جحجبــى بـن ك ْ َ َ ْ َ ْ ُِ َ َُ ُ ْلفـة بــن َ

ْعوف بن عمرو بن عوف بن مالـك بـن األوس، وقيـل َْ ْاسـمه يـسار بـن نمـري، : َ َ ُ
ْأوس بن خويل، وقيل: وقيل  .ال حيفظ اسمه: َ

 .َّابنه عبد الرمحن بن أيب ليىل: وعنه. النبي صىل اهللا عليه وسلم: روى عن
ًشـهد أحـدا ومـا بعـدها، وانتقـل إىل الكوفـة، ولـه هبـ: قال ابن عبد الرب ُ ٌا دار يف ُ

ْجهينة، يلقب باأليرس، وشهد هو وأبيه عبد الرمحن مع عيل مشاهده كلها، وقال  ُ َ َُ َّ
 .قتل مع عيل بصفني: غريه

ُّ الكندي)٢(أبو ليىل) ق د بخ( .٢٣٥٣ ْ ـويف، قيـل: ، يقـالِ اسـمه سـلمة بـن : ُّمـوالهم الكُ
                                                        

 ).٣٤/٢٣٨: (»يب الكاملهتذ«) ١(
 ).٣٤/٢٣٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٠٤ 
اسـمه سـعيد بـن : عـن زكريـا بـن عـدي: عكسه، وقال أبو حـاتم: معاوية وقيل

ّعن أيب سعيد األشج:  وقيل،بن سنانأرشف  َ َّاسمه املعىل: َ َ ُ. 
ـــر، وحريـــز أو أيب حريـــز، ولـــه صـــحبة، : روى عـــن ْحجـــر بـــن عـــدي بـــن األدب ُ

َّوخباب بن األرت، وسلامن الفاريس، وسويد بن غفلة، وعـثامن بـن عفـان، وأم  َ
 .سلمة

ُّعبــد امللــك بــن أيب ســليامن، وعــثامن بــن أيب زرعــة الثقفــي،: روى عنــه ُْ  وأبــو َ
َّإسحاق السبيعي، وأبو جعفر الفراء ُّ ََّ. 

 .ثقة مشهور: قال أمحد بن سعد بن أيب مريم عن ابن معني
ْففرق بني أيب ليىل الكندي سلمة بن معاوية، ويقال: وأما احلاكم أبو أمحد ِ َّ :

ْمعاويــة بــن ســلمة عــن ســلامن، وعنــه أبــو إســحاق، وبــني أيب لــيىل الكنــدي عــن  ِ
نه عثامن بن أيب زرعة، وذكر الراوي عن سويد فيمن مل يقف َسويد بن غفلة، وع
َضعفه حييـى بـن معـني، حـدثني عـيل بـن حممـد بـن سـختويه: عىل اسمه، وقال َّ َ: 

ِسـمعت حممـد بـن عـثامن بـن أيب شــيبة سـمعت حييـى بـن معـني، وسـئل عــن أيب  ُ
 .ًكان ضعيفا: ليىل الكندي فقال

ُّاخلراســاين:  يقــال)١(أبــو لــيىل) ق( .٢٣٥٤ َ ً عــن أيب عكاشــة اهلمــداين حــديثا، روىُ ِّ ْ َ ُ .
 .تقدم يف ترمجة أيب عكاشة

 .وعنه وكيع
َإنه عبد اهللا بن ميرسة احلارثي: يقال َْ. 

                                                        
 ).٣٤/٢٤٠: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٠٥ 
 .)١(أبو ليىل .٢٣٥٥

أمحــد بــن عبــد اهللا بــن يــونس، وســعيد بــن : وعنــه. ســمع عبيــد اهللا بــن أيب بكــر
 .سليامن

 .ليس بيشء: قال عثامن عن ابن معني
 .عنه أمحد بن يونسهو شيخ، روى : قال عثامن

 .)٢(أبو ليىل .٢٣٥٦
 .ريدةُعن ب

 .ضعيف: قال عباس عن ابن معني
 .)٣(وأبو ليىل مجاعة آخرون

                                                        
 ).٩/٤٣١: (»اجلرح والتعديل«) ١(
 ). ٩/٤٣١: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 ).٤٣٢-٩/٤٣١: (»اجلرح والتعديل« انظرهم يف )٣(



 ٤٠٦ 

 
ُّأبو ماجد، احلنفي العجيل الكويف:  ويقال)١(أبو ماجدة) ق ت د( .٢٣٥٧ ُ ُّ ْ ِ ُّ. 

ْاسمه عائذ بن نضلة: قال أبو حاتم َ. 
ياين، وحييـى بـن عبـد اهللا أيـوب الـسخت: وعنـه. عبـد اهللا بـن مـسعود: روى عـن

 .اجلابر
 .ال نعلم روى عنه غري حييى اجلابر: قال عيل بن املديني

شيخ طـرأ : من أبو ماجد هذا؟ قال: قلت ليحيى اجلابر أمتحنه: قال ابن عيينة
 .علينا من البرصة، وقد روى غري حديث منكر

ُّقــال احلميــدي عــن ابــن عيينــة: وقــال البخــاري ْ َ ــت ليحيــى اجلــابر: ُ مــن أبــو : قل
ٌطري طا: ؟ قال)٢(ماجد  .ر علينا فحدثنا، وهو منكر احلديثَ

 .جمهول، وله حديثان عن ابن مسعود:  وقال الرتمذي
منكر احلديث، روى عنه حييى اجلابر إن كان حفظه عنه، وقال : قال النسائي
 .جمهول، مرتوك: الدارقطني

                                                        
 ).٣٤/٢٤١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ. من أبو جابر:  يف األصل)٢(



 ٤٠٧ 
ًروى له أبو داود والرتمذي وابن ماجه حديثا واحدا من  حديث حييى اجلابر ً

ُمـا دون اخلبـب، فـإن يـك «: سـألنا عـن الـسري باجلنـازة فقـال: عنه عن ابـن مـسعود َ َ َُ
َخــريا يعجــل إليــه، وإن يــك رشا فنعــوذ بــاهللا مــن النــار، اجلنــازة متبوعــة، وال تتبــع،  ُْ ُ ً ًَّ ُ

َليس معها من تقدمها َ َّ  .احلديث» ...ََ
 .»اجلنازة متبوعة«: وليس البن ماجه إال من قوله

ِّسمعت البخاري يضعف حديث أيب ماجد هذا: وقال الرتمذي َُ. 
بـــن خزيمـــة مـــن حـــديث أيـــوب الـــسختياين عـــن أيب ماجـــدة وقــد رواه أبـــوبكر 

ُّثنـا أيـوب الـسختياين: ثنـا عبـد املـؤمن بـن عبـادة: ثنا نرص بن عيل: فقال ْ َّ]١٩٠-
َّمرت عىل رسول اهللا صىل : ، عن أيب ماجدة، عن ابن مسعود، قال]ب اهللا عليـه َ

: ِّوســـلم جنـــازة متخـــض خمـــض الـــزق، فقـــال رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم
ًعليكم بالقصد يف ميش جنائزكم دون اهلرولة فإن كان خريا أعجلتم إليه، وإن « َْ ََ ْ

َكان رشا فال يبعـد اهللا إال أهـل النـار، إن اجلنـازة متبعـة وليـست بتابعـة، لـيس معهـا  َُّ ُ ً
َّمن تقدمها ََ«. 

ِ ماجدةأبو) د( .٢٣٥٨ ُّ السهمي)١(َ َِّ ْ. 
ُإين وهبت خلالتي «: سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول: عن عمر ْ ََ

ُغالمــا وأرجـــو أن يبــارك هلـــا فيــه، وقلـــت هلــا ًال تـــسلميه حجامــا وال صـــائغا وال : ً ً َّ َ
ًقصابا  . روى عنه العالء بن عبد الرمحن.»ََّ

 . واحد عن أيب داودهكذا وقع يف رواية ابن العبد وغري: قال شيخنا
                                                        

 ).٣٤/٢٤٤: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٠٨ 
 .ابن ماجدة: ويف رواية اللؤلؤي عن أيب داود

 .عيل بن ماجدة السهمي عن عمر مرسل: وقال ابن أيب حاتم عن أبيه
 .روى عنه القاسم بن نافع

وروى حممــد بــن إســحاق، عــن العــالء بــن عبــد الــرمحن، عــن رجــل مــن بنــي 
ْسهم، عن ابن ماجدة، عن عمر َ. 

أبــا ماجـــدة فتكــون الروايتـــان يــة عـــيل ابــن ماجـــدة وحيتمــل أن تكـــون كن: قــال
 .ن، واهللا أعلمصحيحتا

ُّأبو مالك بن ثعلبة بن أيب مالك القرظي) د( • َ  .تقدم. مالك بن ثعلبة: ، ويقالُ
. سـعد بـن طـارق، عنـه أبـو معاويـة الـرضير: ، اسمهُّأبو مالك األشجعي) ٤ م بخ( •

 .تقدم
ــــو مالــــك) ق س د م( .٢٣٥٩ ُّ األشــــعري)١(أب اســــمه احلــــارث بــــن : ، قيــــل، لــــه صــــحبةَ

ـــل: احلـــارث، وقيـــل كعـــب بـــن : عمـــرو، وقيـــل: عبيـــد اهللا، وقيـــل: عبيـــد، وقي
 .عامر بن احلارث بن هاين بن كلثوم: كعب بن كعب، وقيل: عاصم، وقيل
 .النبي صىل اهللا عليه وسلم: روى عن
َإبراهيم بن مقسم اهلذيل، وجابر بن عبد اهللا، وخالد بن سـعيد بـن : روى عنه ْ ِ

ُ مــريم، وربيعــة بــن عمــرو اجلــريش، ورشيــح بــن عبيــد، وشــهر بــن حوشــب، أيب َ ُ َ ُ
ْوعبــد اهللا بــن معــانق األشــعري، وعبــد الــرمحن بــن غــنم، وعطــاء بــن يــسار، وأبــو  َ

                                                        
 ).٣٤/٢٤٥: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٠٩ 
 .سالم األسود، وأبو صالح األشعري، وأم الدرداء
ًوروى أبو سالم أيضا عن عبد الرمحن بن غنم َّ إن الذي روى عنه أبو :  وقيل،َ

 .خرسالم آ
ْعن عطية بن قيس، عن عبـد الـرمحن بـن غـنم، عـن أيب عـامر : وقال ابن جابر َ

 .أو أيب مالك األشعري
ْقــال شــهر بــن حوشــب َ ْ ْعــن عبــد الــرمحن بــن غــنم: َ ُطعــن معــاذ، وأبــو عبيــدة : َ

َورشحبيل بن حسنة، وأبو مالك األشعري يف يوم واحد ُ. 
 .تويف يف خالفة عمر: وقال حممد بن سعد وخليفة

ْأبو مالك اجلنبي) س د( • عمـرو بـن هاشـم، عـن إسـامعيل بـن أيب خالـد : ، اسمهَ
 .تقدم. وغريه

 .ِّ الدمشقي)١(أبو مالك .٢٣٦٠
 .وعنه عبد اهللا بن دينار. أرسل عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 .جمهول: وقال أبو حاتم
ُّأبو مالك الغفاري) س ت د( • َ ْغزوان، عن عبد الرمحن بن أبزى وغريه: ، اسمهِ َ .

 .قدمت
ُّ النخعـي الواسـطي)١(أبـو مالـك) ق( .٢٣٦١ ُّ َ : عبـد امللـك بـن احلـسني، ويقــال: ، اسـمهَّ

                                                        
 ).٩/٤٣٤: (»اجلرح والتعديل«) ١(



 ٤١٠ 
 .ُابن أيب احلسني، ويعرف بابن در: عبادة بن احلسني، ويقال

َاألسود بن قيس، وزبيد اليامي، وزياد بن فياض، وسلمة بن كهيل، : روى عن َّ َُ ُ
ْوطريف أيب سفيان السعدي، وعاصم بـن هبدلـة، وع َ َِّّ اصـم بـن سـليامن األحـول، ْ

ْوعاصم بن عبيد اهللا، وعاصم بن كليب، وعبد اهللا بن أيب السفر، وعبد الـرمحن  َ ُ
ْبن األصبهاين، وعبد امللك بن عمري، وعيل بـن األقمـر، وعمـران بـن مـسلم بـن  ِ ُ
َّرياح الثقفي، وفرات بن القزاز، وقابوس بن أيب ظبيان، وعن قزعة بن حييـى أو  َ

ْعطيــة العــويف ب ِالــشك، وعــن مغــرية بــن الــنعامن النخعــي، ومنــصور بــن املعتمــر، َ َ ْ ُ ُّ َُ َ ُّ
ومهاجر أيب احلسن، ووبر بـن أيب دليلـة، ويعـىل بـن عطـاء، ويوسـف بـن ميمـون 

 .القريش، وأيب إسحاق السبيعي، وأيب املختار األسدي
ــار، وأبــو أســامة محــاد بــن أســامة، : روى عنــه ــر بــن بكَّ َآدم بــن أيب إيــاس، وبكْ َ

 بن جناح، وعبد اهللا بن املبارك، وعبد الرمحن بن غزوان، وعبد الرمحن وروح
ْبن هاين أبو نعيم النخعي، وعبد الصمد بن النعامن، وعيل بن اجلعد، وعيل بن  ُّ
ــرص اجلهــضمي الكبــري، وعمــر بــن شــبيب املــسيل، ومــروان بــن معاويــة، وأبــو  ِن ْ ُّ َ ُْ َ ْ َ

ْالنـرض هاشـم بـن القاسـم، ووكيـع، وحييـى بـن أ ـري العبـدي الكرمـاين، وأبــو َّ ْيب بكَ ِ ْ َ ُ
ْخالد يزيد بن عبد اهللا الفراء املعروف بالبيرسي، ويزيد بن هارون َّ َ. 

 .ليس بيشء: قال عباس عن ابن معني
 .احلديث، منكر احلديث] أ-١٩١[ضعيف : وقال الفالس

 .ضعيف: وقال أبو زرعة وأبو حاتم

                                                        
 ).٣٤/٢٤٧: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤١١ 
 .ليس بالقوي عندهم: وقال البخاري
ُليس بثقة، وال يكتب حديثه: يوقال النسائ ُ. 

 .أبو مالك) س( •
َعبد اهللا بن بريدة، وعمرو بن شعيب: عن ْ ُُ َ َ. 
ُسعيد بن أيب عروبة، وحييى القطان: وعنه َ. 
 .تقدم. عبيد اهللا بن األخنس: هو
 .)١(أبو مالك .٢٣٦٢

ْعن زيد بن وهب َ. 
ِّوعنه عبيدة الضني ِّ َُ. 

 .ال أعرفه إال يف هذا احلديث: قال أبو زرعة
 :فأما
 .)٢(أبو مالك .٢٣٦٣

 .وعنه السدي. عن ابن عباس
 .كويف ثقة ال أعرف اسمه: فقال أبو زرعة

                                                        
 ).٩/٤٣٤: (»اجلرح والتعديل«) ١(
 ).٩/٤٣٤: (»اجلرح والتعديل«) ٢(



 ٤١٢ 
 .)١(أبو املبارك) ق ت( .٢٣٦٤
َصهيب بن سنان مرسل، وعطاء، وأيب سعيد اخلدري: عن ُ. 
 .أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي: وعنه

 .جمهول: قال الرتمذي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ِّأبو املتوك) ع( • َ ُّل الناجيُ  .)٢(ابن دؤاد: ، اسمه عيل بن داود ويقالَّ
ُّأبو املثنى األملوكي) ق د( • ُ َّ َ َضمضم: اسمه: ُ  .تقدم. َْ

َّأبو املثنى) كن ت( .٢٣٦٥ َ ُّ اجلهني املدين)٣(ُ َُّ َ ُِ َ. 
 .سعد بن أيب وقاص، وأيب سعيد اخلدري: روى عن
ُّأيوب بن حبيب الزهري، وحممد بن أيب حييى األس: روى عنه  .لميُّ

 .ثقة: قال إسحاق بن منصور عن ابن معني
 .جمهول ال أعرفه: وقال ابن املديني

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
َروى حديثا واحدا، قال أبو القاسم البغوي َ ً ثنا مالـك بـن : ثنا كامل بن طلحة: ً

                                                        
 ).٣٤/٢٤٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. ابن داود:  يف األصل)٢(
 ).٣٤/٢٥٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤١٣ 
َسـئل أبـو سـعيد اخلـدري: أنس، عن أيوب بن حبيب، عن املثنى، قال ِ هـل كـان : ُ

ــرشاب؟ قــال نعــم، قــال رســول اهللا َّ صــىل اهللا عليــه وســلم ينهــى عــن التــنفس يف ال َّ
َّفأبن القـدح عـن فيـك ثـم ارشب، قـال:  قال.إين ال أروى من نفس واحد: رجل ُ ََ َ ِ َ :

 .القذى أراه يف املاء؟ قال أهرقه
 .كذا وقع يف هذه الرواية عن املثنى وهو وهم: قال شيخنا

 .عن أيب املثنى وهو الصواب: فقالواورواه القعنبي وغري واحد عن مالك، 
َرواه الرتمذي عن عيل بن خرشم، عن عيسى بن يونس والنسائي يف حديث  ْ َ

 .ًعن هارون بن عبد اهللا، عن معن بن عيسى، مجيعا عن مالك: مالك
 .حسن صحيح: وقال الرتمذي

َّأبو املثنى .٢٣٦٦ َ  .)٢( العبدي)١(ُ
َوعنه جبلة بن سحيم. عن بشري بن اخلصاصية َ. 

َّأبو املثنى) ق ت( .٢٣٦٧ َ ُّ اخلزاعي الكعبي املدين)٣(ُ ُّ َُّ ََ ُْ َ. 
 .اسمه سليامن بن يزيد: قال أبو حاتم

 .سليامن بن يزيد بن قنفذ: وقال احلاكم أبو أمحد
إسامعيل بن إبراهيم بن عقبة، وربيعة بن أيب عبد الرمحن، وسامل : روى عن

                                                        
 ). ٢/٥٣٦: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢١٦٧: (»التذكرة«و) ٥٤٩ص: (»اإلكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. السعدي:  يف األصل)٢(
 ).٣٤/٢٥٢: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤١٤ 
 وعمــر بــن طلحــة بــن بــن عبــد اهللا، وســعيد املقــربي، وعبــاد بــن إســحاق املــدين،

 .علقمة بن وقاص، وهشام بن عروة، وحييى بن سعيد األنصاري
َّداود بـن قـيس الفـراء، وسـعيد بـن هاشـم املخزومـي، وعبـد اهللا بـن : روى عنه َ

ُّكثري بن جعفر الزرقي ابـن أخـي إسـامعيل بـن جعفـر، وعبـد اهللا بـن نـافع الـصائغ، 
ْوعبـد اهللا بـن وهــب، وحممـد بــن إسـامعيل بـن أيب َّ فــديك، وأبـو غزيــة حممـد بــن َ َْ َ ُ

 .موسى األنصاري، وحييى بن أيوب املرصي، وحييى بن حسان التنييس
 .منكر احلديث، ليس بقوي: قال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ًروى له الرتمذي وابن ماجه حديثا واحدا عن هشام بـن عـروة، عـن أبيـه، عـن  ً

ْعائشة يف األضحية وفضلها َ. 
 .حسن ال نعرفه من حديث هشام بن عروة إال من هذا الوجه: لرتمذيقال ا

ِّأبـو املثنــى املــؤذن) س ت د( • َ ُ َُّ . مهــران، تــابعي: مــسلم بــن املثنـى ويقــال: ، اسـمهَ
 .تقدم

ُّأبو جماهد الطائي) ق ت د خ( • َّ  .تقدم. سعد، عن التابعني: ، اسمهُ
 .)١(أبو حمبوبة .٢٣٦٨

 .ال أعرفه: قال أبو زرعة
ْأبو جم) ع( •  .تقدم. ، مشهور هبام، تابعيَلز الحق بن محيدِ
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 ٤١٥ 
ُّأبو جميبة الباهيل) ق( • ِ َ َ ِ ُّجميبة الباهيل، وقيل: ، وقيلُ َ ُ ِ  .تقدم.جميبة الباهلية: ُ

ُأبو حمذورة) ٤ م( .٢٣٦٩ ْ ِّ القريش اجلمحي املكي املؤذن)١(َ َ ُ َ ُُّ ُّ َ َِّ ُّ ِ  .، له صحبةُ
: سمرة، وقيل: يل وق،اسمه أوس: واختلف يف اسمه واسم أبيه ونسبه، فقيل

ْعمـري بـن لـوذان بـن وهـب بـن سـعد : سلامن واسم أبيه معري، وقيـل: سلمة، وقيل َ
َبـن مجـح، وقيــل ابــن لـوذان بــن :  وقيـل،ابـن لــوذان بـن وهـب بــن سـعد بــن مجـح: ُ

َابـن لـوذان بـن عـريج بـن سـعد بـن مجـح، وقيـل: ربيعة بن سعد بن مجـح، وقيـل ُ ُْ َْ َ :
 .سعد بن مجحابن لوذان بن ربيعة بن عريج بن 

 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
األسود بن يزيد، وأوس بن خالد، والسائب املكي والد عثامن، وعبد : وعنه

ْاهللا بـن عبيـد اهللا بـن أيب مليكـة َ ، وعبـد اهللا بـن حمرييـز، وابـن ابنـه عبــد ]ب-١٩١[ُ
ٍالعزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة عىل خالف فيه، وابنه عبد امللك ُ ْ  بـن أيب َ

 .حمذورة، وأبو سلامن املؤذن، وزوجته أم عبد امللك
ًوكان أبو حمذورة أحسن الناس أذانا وأنداهم صوتا، قال : قال الزبري بن بكار ً

ْلـــه عمـــر يومـــا وســـمعه يـــؤذن كـــدت أن تنـــشق مريطـــاؤك َ ُ وأنـــشدين عمـــي : ، قـــال)٢(ً
 :مصعب لبعض شعراء قريش

ـــال حممـــ   أمــــا ورب الكعبــــة املــــستوره   د مـــن ســـورهومـــا ت
ــــن أيب حمــــذوره ــــنغامت م ـــــذكوره   وال ـــــة م ـــــن فعل   ألفعل

                                                        
 ).٣٤/٢٥٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
َّما بني الرسة إىل العانة:  املريطاء)٢(  ).٢٠/١٠٠: (»تاج العروس«.ُّ



 ٤١٦ 
ثنـا أيـوب بـن ثابـت، : ثنـا أبـو حذيفـة: ثنـا عـيل بـن عبـد العزيـز:  وقال الطـرباين

َّعـــن صـــفية بنـــت جتـــراة أن أبـــا حمـــذورة كانـــت لـــه قـــصة يف مقـــدم رأســـه إذا قعـــد  َ ُُ َْ َ ْ َ
ول اهللا صــىل اهللا عليـــه إن رســ: أال حتلقهــا قـــال: أرســلها فتبلــغ األرض فقـــالوا لــه

 .وسلم مسح عليها بيده فلم أكن ألحلقها حتى أموت، فلم حيلقها حتى مات
ْثنا حجاج بـن منهـال: وثنا عيل بن عبد العزيز: قال ِ َّ ثنـا محـاد بـن سـلمة، عـن : َ

ُكنت إذا قدمت عىل أيب حمذورة سألني : َعيل بن زيد، عن أوس بن خالد، قال َْ َ ْ ِ
 الرجـــــل ســـــألني عـــــن أيب حمـــــذورة، فقلـــــت أليب عـــــن رجـــــل وإذا قـــــدمت عـــــىل

! ُإذا قــدمت عليــك ســألتني عــن فــالن، وإذا قــدمت عليــه ســألني عنــك؟: حمـذورة
: كنت أنا وأبو هريـرة وفـالن يف بيـت فقـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم: قال
 .فامت أبو هريرة، ثم مات أبو حمذورة، ثم مات الرجل» ًآخركم موتا يف النار«

 .  بمكة٧٩:  وقيل٥٩مات سنة :  بن جريرقال حممد
ِ بن حريث العـذري)٢(]بن عمرو [)١(أبو حممد) د( .٢٣٧٠ َ ُ أبـو عمـرو بـن حممـد : ، وقيـلَُ

َبن حريث، وقيل  .غري ذلك، كام تقدم يف ترمجة حريث: ُ
ّجده عن أيب هريرة يف سرتة املصيل: روى عن َ ُ ْ ُ. 
َّإسامعيل بن أمية: روى عنه َ ُ. 

قـدم هاهنـا رجـل بعـد مـا مـات إسـامعيل بـن أميـة يطلـب : قـال سـفيان بـن عيينـة
 .هذا الشيخ أبا حممد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه

                                                        
 ).٣٤/٢٥٩: (»هتذيب الكامل«)١(
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)٢(



 ٤١٧ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

َ، هو األنصاري املذكور يف حديث املخدجي، عن )١(أبو حممد) ق س د( .٢٣٧١ ْ ُ
ْعبادة بن الصامت يف حديث الوتر ِ. 

َّن بنـــي النجـــار، قالـــه أبـــو ســـليامن ُإن اســـمه مـــسعود بـــن زيـــد بـــن ســـبيع مـــ: قيــل َّ
َّاخلطايب، وقيل ُّاسمه قيس بن عباية بن عبيد بن احلارث اخلوالين، حليف بني : َ ْ َ

 .غري ذلك: حارثة بن احلارث من األوس، وقيل
ًإنـــه ممـــن شـــهد بـــدرا، ومـــات : ، ويقـــالبـــداريا: ســـكن الـــشام بدمـــشق، وقيـــل

 .باملغرب
َكان عام ليحيى بن سعيد األ: ويقال ِّنصاريً ْ. 

 .ذكره أبو داود والنسائي وابن ماجه يف حديث الوتر
 . البرصي)٢(أبو حممد .٢٣٧٢

ْعن نعيم بن أيب هند َ  .وعنه عباد بن العوام. ُ
 .جمهول: قال أبو حاتم

 . الثقفي)٣(أبو حممد .٢٣٧٣
 .عن أنس

                                                        
 ).٣٤/٢٥٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ). ٩/١٥٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٧٠: (»ميزان االعتدال«و) ٩/٤٣٣: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 ).٩/١٥٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٧٠: (»ميزان االعتدال«) ٣(



 ٤١٨ 
 .ال يكتب حديثه: قال األزدي

 . السامي)١(أبو حممد .٢٣٧٤
ًروى حديثا منكرا عن بعض التابعني ًْ ُ. 

ُّقال األزدي ْ َّكذاب: َ َ. 
 .)٢(أبو حممد .٢٣٧٥

كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ال يقعد يف بيت مظلم حتى «: عن عائشة
 .»ُيضاء له الرساج

 .رواه حييى القطان عن الثوري عن جابر اجلعفي عنه
 .ال جيوز االحتجاج به: قال ابن حبان

ُّ احلرضمي، غالم أيب أيـوب األ)٣(أبو حممد) بخ خت( .٢٣٧٦ َ ْ إنـه أفلـح : ، يقـالِّنـصاريَ
 .موىل أيب أيوب

ْأبو الورد : روى عنه. روى عن أيب أيوب ُّ  ثاممة بن حزن القشريي)٤(]بن[َ ََ ُ ُْ. 
ِّعـن عبـد ربـه، عــن أيب : وروى الربيـع بـن صـبيح، عــن عبـد اهللا بـن ربيعـة وقيــل

ْالورد بن أيب بردة، عن غالم أيب أيوب يف القول بالغداة والعيش ُ. 
                                                        

 ).٩/١٥٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٧٠: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٩/١٥٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٧٠: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٣٤/٢٦٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)٤(



 ٤١٩ 
 .غالم أيب أيوب اسمه أفلح: اينقال الطرب

أبـو الـورد بـن ثاممـة روى عـن أيب حممـد احلـرضمي : وقال احلاكم أبو أمحد
ــــوب : عــــن أيب أيــــوب األنــــصاري، حــــديثني، أحــــدمها يف أعــــالم النبــــوة أن أبــــا أي

ـــصاري صـــنع لرســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم وأليب بكـــر طعامـــا قـــدر مـــا  ًاألن
ًن رجال أكلوا فوجا بعد فوجيكفيهام أكل منه مائة وثامنو َْ ً. 

ـــف رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم : ًأن رجـــال قـــال: واآلخـــر َخل ْ ] أ-١٩٢[َ
ًاحلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه« ً ً  . احلديث، رواه عنه سعيد اجلريري»...ً

أدركت غري واحد من أصحاب النبـي صـىل اهللا عليـه : وقال ابن البيلامين عنه
 .وسلم

 مـــــن »بـــــاب فـــــضل التهليـــــل« البخـــــاري هـــــذا احلـــــديث اآليت يف روى: قلـــــت
ورواه : الدعوات من حديث عبـد الـرمحن بـن أيب لـيىل، عـن أيب أيـوب، ثـم قـال

ُّأبو حممد احلرضمي، عن أيب أيوب َْ. 
ُّ عن مسدد، عن برش بن املفضل، عن اجلريري، »األدب«وأخرجه يف كتاب  َ ُ َّ َ ُ

ْعن أيب الورد، عنه عن أيب أيوب  .ذكرهف. َ
ُّ اخلراساين)١(أبو حممد .٢٣٧٧ ُ. 

 .شيخ أليب عبد الرمحن املقرئ

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٧٠(: »ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٣٤: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/١٥٦.( 



 ٤٢٠ 
 .جمهول: قال أبو حاتم

َأبو حممد الزبيدي، عمرو بن حريش) د( • َ ُّ  .، يف ترمجة أيب سفيانُّ
ــــن اخلطــــاب، وقيــــل)١(أبــــو حممــــد) ق ت( .٢٣٧٨ ــــن أيب : ، مــــوىل عمــــر ب حممــــد ب

 .حممد
َأيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود: روى عن ُ. 
َّعوام بن حوشب، له حديث واحدال: وعنه َ. 

 حـدثني أبـو حممـد مـوىل : أنا العوام:-يعني ابن هارون-ثنا يزيد : قال أمحد
قـال رسـول اهللا :  عـن أيب عبيـدة بـن عبـد اهللا، عـن عبـد اهللا، قـال،عمر بن اخلطاب

ــام مــسلمني مــىض هلــام ثالثــة مــن أوالدمهــا مل يبلغــوا «: صــىل اهللا عليــه وســلم َأي ْ ُِ
ًوا هلــام حــصنا حــصينا مــن النــارًحنثــا كــان مــىض يل اثنــان يــا : فقــال أبــو ذر:  قــال»ً

َّ، قال فقال أيب أبو املنذر سيد القراء»واثنان«: رسول اهللا؟ قال َُ ُِّ ّْ ٌمىض يل واحـد : ُ
َّوواحد، وذلك يف الصدمة «: يا رسول اهللا؟ فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 .»األوىل
 . وإسحاق بن يوسف األزرق عن العوام،سطيتابعه حممد بن يزيد الوا

ْوقال هشيم عن العوام، عن حممد بن أيب حممد َ ُ. 
أخرجه الرتمذي وابن ماجه عن نرص بن عيل عـن إسـحاق بـن يوسـف، وقـال 

 .غريب: الرتمذي

                                                        
 .وهو حشو] الزبيدي[أبو حممد : ووقع يف األصل) ٣٤/٢٦٢: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٢١ 
 .، موىل قريش)١(أبو حممد .٢٣٧٩

َوعنه هشيم. عن عباد بن الربيع ُ. 
 .جمهول: قال أبو حاتم

 .)٢(أبو حممد .٢٣٨٠

ِوعنه حريز بن عثامن.  سمع احلسن         .جمهول:  قال أبو حاتم.َ
 .)٣(أبو حممد .٢٣٨١

 .وعنه مالك بن دينار.  عن أيب كنانة      
 .جمهول: قال أبو حاتم

 .)٤(أبو حممد)أ( .٢٣٨٢

 .أيب هريرة، وأيب ذر:  عن     

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٧٠: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٣٤: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/١٥٥.( 
: »يـــــــزانلـــــــسان امل«و) ٤/٥٧٠: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٣٤: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٢(

)٩/١٥٦.( 
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٧٠: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٣٤: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٣(

)٩/١٥٥.( 
وذكـــر ) ٢/٥٣٧: (»تعجيـــل املنفعـــة«و) ٤/٢١٦٩: (»التـــذكرة«و) ٥٤٩ص: (»اإلكـــامل«) ٤(

 .احلافظ ابن حجر أن احلسيني قد صحفه عن أيب جميب



 ٤٢٢ 
 .فالن بن عبد الواحد: وعنه

. بــاس األقــرعنــافع بــن ع: ، مــوىل أيب قتــادة األنــصاري، اســمهأبــو حممــد) ع( •
 .تقدم
ُّ اهلذيل)١(أبو حممد) عس( .٢٣٨٣ َ ُ. 

ِّعن عيل أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بعثه إىل املدينة وأمره أن يسوي القبور َُ َ َ َ. 
 .احلكم بن عتيبة: وعنه

 .قاله حييى القطان، عن شعبة، عن احلكم
عن شعبة، عن احلكم، عـن رجـل مـن أهـل البـرصة، أهـل البـرصة : وقال غندر

ِّنونــه بــأيب املــورع، وأهــل الكوفــة يكنونــه بــأيب حممــد، قــاليك َ كــان رســـول اهللا : ُ
ًأيكم يأيت املدينة فال يدع فيها وثنا إال :  فقال)٢(]يف جنازة[صىل اهللا عليه وسلم 

 .احلديث مرسل... كرسه
ُّأبـو املحيـاة التيمـي) ق س ت م( • ْ ََّّ َ ْحييـى بـن يعـىل بـن حرملـة، عـن ســلمة : ، اسـمهُ َ

َبن كه  .ْيل، وغريه تقدمُ
 .)٣(ُأبو املخارق) ت( .٢٣٨٤

 »إن الكــــافر ليجــــر لــــسانه«: عــــن ابــــن عمــــر عــــن النبــــي صــــىل اهللا عليــــه وســــلم

                                                        
 ).٣٤/٢٦٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .ادة من املصدر سقطت من األصل زي)٢(
 .وهو من األوهام) ٣٤/٢٦٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٢٣ 
 .احلديث
ُّالفضل بن يزيد الثاميل: وعنه ُ. 

 .ليس بمعروف: وقال الرتمذي
 .أبو املخارق مغراء العيذي: وقال احلاكم أبو أمحد
 واحلــــسن بــــن عبيــــد اهللا أبــــو إســــحاق الــــسبيعي،: وعنــــه. روى عــــن ابــــن عمــــر

 .النخعي
ْعـــن مــروان بــن معاويـــة، وأبــو النـــرض، عــن أيب عقيـــل : وقــال حييــى بـــن معــني َّ

ِّالثقفـي مجيعــا، عــن الفـضل بــن يزيــد، عـن أيب عجــالن املحــاريب، عـن ابــن عمــر  ْ َ ْ َ ً َِّّ
 .املتقدم.. باحلديث

 .وهو الصواب كام تقدم يف ترمجة أيب عجالن: قال شيخنا
ُّ األســدي الكــويف)١(رأبــو املختــا) د( .٢٣٨٥ ُ َاســمه ســفيان بــن املختــار، وقيــل: ، قيــلُّ ْ ُ ْ :

 .عبد اهللا بن أيب حبيبة:  وقيل،سفيان بن أيب حبيبة
: قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم: روى عــن عبــد اهللا بــن أيب أوىف، قــال

 .»ًساقي القوم آخرهم رشبا«
 .شعبة، وقيس بن الربيع، وأبو مالك النخعي: روى عنه

 .مل يرو عنه غري شعبة: ال عيل بن املدينيق
ُّوقال البخاري  .وال يصح: قال ابن املبارك عن شعبة عن املختار: ُ

                                                        
 ).٣٤/٢٦٥: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٢٤ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 ].ب-١٩٢[روى حديثه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة
ْأبو املختار) عس ت( .٢٣٨٦ ُّ الطائي)١(ُ  .)٢(اسمه سعد: ٌ، كويف قيلَّ

ـــح بـــن احلـــارث القـــايض، وأيب البخـــرتي ســـعيد: روى عـــن َ بـــن جبـــري، ورشي ُْ َ ْ َ
ِّالطائي، وابن أخي احلارث األعور َّ. 

َّمحزة بن حبيب الزيات، ورشيك بن عبد اهللا القايض: روى عنه َّ. 
 .ال يعرف: قال عيل بن املديني

 .ال أعرفه: وقال أبو زرعة
ي احلــارث  حديثــه عــن ابــن أخــ»مــسند عــيل«روى لــه الرتمــذي والنــسائي يف 

: األعـور عـن احلــارث عـن عـيل، ســمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليــه وسـلم يقــول
كتاب اهللا فيه خـرب : ما املخرج منها يا رسول اهللا؟ قال: فقلت. إهنا ستكون فتن«

 . احلديث بطوله»...ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم
 .ه جمهولغريب ال نعرفه إال من حديث محزة، وإسناد: وقال الرتمذي

ْمهاجر بن خملد: أبو خالد: ، ويقالأبو خملد • َ َ  .تقدم. ُ
 :ومن األوهام

 .)١(أبو خملد •
                                                        

 ).٣٤/٢٦٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .وما أثبتناه من املصدر. سعيد:  يف األصل)٢(



 ٤٢٥ 
َّوعنه يزيد بـن حيـان، روى لـه ابـن ماجـه، هكـذا قـال أبـو . روى عن ابن عباس

 .»كامله«حممد املقديس يف 
َوهو خطـأ إنـام هـو أبـو مــجلز الحـق بـن محيـد، وقـد : »هتذيبه«قال شيخنا يف  ْ ِ

 .حديث يزيد بن حيان عنه يف ترمجة يزيد بن حيانذكرنا 
 .تقدم. ، لوط بن حييىأبو خمنف •

 .)٢(أبو مدرك .٢٣٨٧
 .مرتوك: قال الدارقطني

َّأبو خميس)أ( .٢٣٨٨ ُ)٣(. 
 .وعنه احلكم بن عطية. عن أنس

َّأبو مدلة) ق ت( .٢٣٨٩ ِ ُّ املدين)٤(ُ َ  .، موىل عائشةَ
 .و أخو سعيد بن يساره: وقال غريه. اسمه عبيد اهللا بن عبد اهللا: قال ابن حبان

ُّوعنه سعد أبو جماهد الطائي. روى عن أيب هريرة َّ. 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٤/٢٦٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/١٥٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٧١: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 قـــــــال )٢/٥٣٩: (»تعجيـــــــل املنفعـــــــة«و) ٤/٢٧١: (»التـــــــذكرة«و) ٥٤٩ص: (»اإلكــــــامل«) ٣(

 .جمهول: احلسيني
 ).٣٤/٢٦٩: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٤٢٦ 
 .له حديث واحد

َّثنا سعدان اجلهني، عن أيب جماهد، عن أيب مدلة، عن : ثنا وكيع: قال أمحد ِ ُ ُّ َُ
ُثالثـــة ال يـــرد د«: قـــال رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم: أيب هريـــرة قـــال ُّ ُعـــاؤهم َُ

اإلمــام العــادل، والــصائم حتــى يفطــر، ودعــوة املظلــوم يرفعهــا اهللا فــوق الغــامم :
 .»وعزيت ألنرصنك ولو بعد حني: ويفتح هلا أبواب السامء، ويقول الرب

 .حسن: قال الرتمذي
َأبــو مـــراوح) ق س م خ( .٢٣٩٠ ُّ الغفـــاري، ويقــال)١(ُ اســـمه : ، قــال مـــسلمالليثـــي املـــدين: ِ

ِّ ومل يسمهسعد، وذكره يف موضع آخر َ ُ. 
 .محزة بن عمرو األسلمي، وأيب ذر، وأيب واقد الليثي: روى عن
َزيد بـن أسـلم، وسـليامن بـن يـسار، وعـروة بـن الـزبري، وعمـران بـن : روى عنه

 .عن عمران بن أيب أنس، عن سليامن بن يسار عنه: أيب أنس والصحيح
ُّقال العجيل ْ  .مدين، تابعي، ثقة: ِ

 .»قاتالث«وذكره ابن حبان يف 
ِيعـد يف النفــر الـذين ولـدوا يف حيــاة النبـي صــىل اهللا : وقـال احلـاكم أبــو أمحـد ُ ُِ َ َّ ُّ

 .عليه وسلم وأسامهم املصطفى صىل اهللا عليه وسلم
 :له عندهم حديثان

ـــت: عـــن أيب ذر قـــال: األول أي : ســـألت رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم قل
                                                        

 ).٣٤/٢٧٠: (»هتذيب الكامل«)١(



 ٤٢٧ 
فـأي الرقـاب أفـضل؟ : قلـت. لهإيامن باهللا، وجهاد يف سـبي[«: العمل أفضل؟ قال

ًتعـني صـانعا أو : فـإن مل أفعـل قـال: ً أغالهـا ثمنـا وأنفـسها عنـد أهلهـا قلـت)١(:]قال
ـــت ـــصنع ألخـــرق، قل ـــرش فإهنـــا صـــدقة : فـــإن مل أفعـــل؟ قـــال: ت تـــدع النـــاس مـــن ال
رواه األربعة من حديث هشام بن عروة عن أبيه عنه عن » تصدقت هبا عن نفسك

 .أيب ذر
َّيا رسول اهللا إين أجد قوة عىل : زة بن عمرو األسلمي، أنه قالعن مح: الثاين ُ

ُالصيام يف السفر فهل عيل جنـاح؟ فقـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم َ َِّّ َ هـي «: َّ
َّرخصة من اهللا فمن أخذ هبا فحسن، ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه ٌ ََ َ«. 

 .عن محزة األسلميرواه مسلم والنسائي من حديث عروة بن الزبري، عنه، 
، عن سليامن بن يسار )٢(ورواه النسائي من وجه آخر، عن عمران بن أيب أنس

 .عنه
َأبو مراوح) قد( .٢٣٩١ ُ)٣(. 

ِّعن سلامن الفاريس ْ َّأطفال املرشكني خدم أهل اجلنة«: َ َ ُ َ  . وعنه قتادة.»َ
 .ًأظنه غري األول، فإن كانا واحدا فإن رواية قتادة عنه مرسلة: قال شيخنا

ُّأبو مرثد الغنوي) س ت د م( • َ َ َ ْ ْكناز بن احلصني: ، له صحبة، اسمهَ َُ َّ  .تقدم. َ

                                                        
 . زيادة من املصدر، سقطت من األصل)١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. أيب قيس:  يف األصل)٢(
 ).٣٤/٢٧٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٢٨ 
ْأبو مرحب، أو مرحب بن أيب مرحب) د( •  .تقدم. َ
ُّأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون املرصي) ق يس ت د( • ْ ِ ْ َ ْ  .تقدم. ، عن التابعنيَ

 . ]أ-١٩٣[.عبد الرحيم بن كردم. األرطباين )١(أبو مرحوم .٢٣٩٢
َ التجيبي ثم القتريي)٢(مرزوقأبو ) ق د( .٢٣٩٣ ُّ ُّ، مـوالهم املـرصي، اسـمهُّ ْ حبيـب بـن : ِ

ْربيعة بن سليم، وقيل: َّالشهيد، وقيل َ  .إهنام اثنان: ُ
ِّحنش الصنعاين، عن فضالة بـن عبيـد، وقيـل: روى عن ْ ََّ روى عـن فـضالة بـن : َ

يب عبيد نفسه، وعن رويفع بن ثابت، وسـهل بـن علقمـة الـشيباين، واملغـرية بـن أ
 .بردة، ووفد عىل عمر بن عبد العزيز

ُّجعفـــر بـــن ربيعـــة، وســـامل بـــن غـــيالن التجيبـــي، وســـليامن بـــن أيب : روى عنـــه ْ َ
ِّزينـب، وأبــو عيــسى حممــد بــن عبــد الـرمحن املــدين ثــم املــرصي املــؤذن، وأبــو  ُّ ْْ ِ ُّ َ

 .إهنام واحد، ويزيد بن أيب حبيب: ُّعيسى حممد بن القاسم املرادي، وقيل
ْقال العج  .مرصي، تابعي، ثقة: ُّيلِ

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .أبو مرزوق حبيب بن الشهيد برصي: وقال البخاري وأبو حاتم

 .وهو وهم: قال شيخنا

                                                        
: »لــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٣٣٧: (»ميــــــزان االعتـــــــدال«و ،)٥/٣٣٩: (»اجلــــــرح والتعـــــــديل«)١(

)٤/٧.( 
 ).٣٤/٢٧٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٢٩ 
ْثنا ابن وهب: حدثني أيب، عن جدي: قال أبو سعيد بن يونس حدثني سعيد : َ

ْبن أيب أيوب، عن حممد بن القاسم املرادي، عن أيب مرزوق حبيب  َ بن الشهيد ُ
َموىل جتيب أنه قـال المرأتـه فـاختلف عليـه العلـامء يف . لـست منـي بـسبيل البتـة: ُ

ـــك ـــز فدينـــه يف ذل َّذلـــك، فركـــب إىل عمـــر بـــن عبـــد العزي َ ـــه غـــري . َ ـــح أن وهـــذا رصي
 .البرصي

ً، وكـــان فقيهـــا، وكـــان ينـــزل ١٠٩تـــويف ســـنة : قـــال أمحـــد بـــن حييـــى بـــن وزيـــر
 .قه كان بمنزلة يزيد بن أيب حبيب بمرصأطرابلس املغرب، وكان له ذكر يف الف

 .)١(أبو مرزوق) ق د( .٢٣٩٤
َّعــــن أيب العــــدبس، عــــن أيب أمامــــة، : عــــن أيب غالــــب عــــن أيب أمامــــة، وقيــــل ََ

 .والصواب األول
ـــه، وأبـــو : وعنـــه ِعمـــرو بـــن قـــيس املالئـــي، ومـــسعر بـــن كـــدام عـــىل خـــالف في َِ ْ ُ
َّالعدبس  .تقدم حديثه يف ترمجة تبيع بن سليامن. ََ
َّو مرةأب) س( .٢٣٩٥ ُّ الطائفي)٢(ُ ِ َّ. 

 .وعنه مكحول.  عن النبي صىل اهللا عليه وسلم       
َّأبو مرة) ع( •  .تقدم. يزيد، تابعي: ، موىل عقيل، اسمهُ
 .َأبو مروان ابن محويه •

                                                        
 ).٣٤/٢٧٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٢٧٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٣٠ 
َّعن حممد بن مصفى َ  .»الكامل«كذا قال يف . وعنه ابن ماجه. ُ

 .قدمت. وهو وهم قبيح، إنام هو مروان بن محويه: قال شيخنا
ـــــو مـــــروان) س( .٢٣٩٦ ُّ األســـــلمي)١(أب ِْ َ ـــــف يف َ ـــــن أيب مـــــروان، خمتل ـــــد عطـــــاء ب ْ، وال َ

َمغيث بن عمرو، وقيل: اسمه سعد، وقيل: صحبته، قيل  .غري ذلك: ُ
ْاسمه عبد الرمحن بن مصعب: وقال ابن حبان ُ. 
ِّعبــد الــرمحن بــن مغيــث األســلمي، وعــيل بــن أيب طالــب، وكعــب : روى عــن

 مغيث بن عمرو عىل خالف فيه، وأم املطـاع األسـلمية األحبار، وأيب ذر، وأيب
 .روى عن أبيه، عن كعب: وهلا صحبة، وقيل

ُّعبد الرمحن بن مهران املدين، وابنه عطاء بن أيب مروان: روى عنه ْ ِ. 
 .مدين، تابعي، ثقة: قال العجيل

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 عــن أبيــه، عــن جــده حــدثني ســعيد بــن عطــاء بــن أيب مــروان،: وقــال الواقــدي
ًكنت جالسا عند النبي صىل اهللا عليه وسلم فجاءه ماعز بن : مغيث األسلمي قال
 .مالك، فذكر احلديث

ُّأبـو مــروان حممــد بــن عــثامن بــن خالــد العــثامين) ق( • ، مــشهور هبــام، روى عنــه ابــن ُ
 .تقدم. ماجه

                                                        
 ).٣٤/٢٧٧: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٣١ 
ُّ األزدي احلرضمي)١(أبو مريم) ت د( .٢٣٩٧ ِ َ ْ َ ُّ ْ ُّاألسدي : ، ويقالَ ِ ْ : ًأيضا، له صـحبة قـالَ

مــــن واله اهللا مـــــن أمـــــر «: ســــمعت رســـــول اهللا صـــــىل اهللا عليــــه وســـــلم يقـــــول
ِاملسلمني شيئا فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وفاقتهم احتجب اهللا عنه يوم  َِ ًَّ َ

ِالقيامة عن حاجته وخلته وفاقته ِ ِ َِ َّ َ«. 
ْالقاسم بن خميمرة، وابن عمه أبـو الـشامخ األزدي، وأبـو : روى عنه َ ّاملعطـل ُ َُ

 .موىل بني كالب
لــه هــذا احلـــديث الواحــد أخرجــه أبـــو داود والرتمــذي مــن حـــديث حييــى بـــن 

ْمحزة، عن يزيد بن أيب مريم، عن القاسم بن خميمرة عنه َ ُ. 
َّوروى عيل بن احلكم البناين، عن أيب احلسن اجلزري، وقال عمرو بن مرة  ُ ُّ َ ُ

َّم يف ترمجة عمرو بن مرةوقد تقد. ًملعاوية، فذكر قريبا من هذا احلديث ُ. 
ْوقــــال ابــــن جوصــــاء عــــن ابــــن ســــميع ْ ََ ُّأبــــو مــــريم األزدي الــــسكُوين قــــال ابــــن : ُ َّ ُّ ِ ْ َ

أبــو مـريم الكنــدي، حيــدث : هــو القـادم عــىل معاويـة وهــم ثالثــة بالـشام: جوصـاء
ُّعنه حجـر بـن مالـك، وأبـو مـريم الغـساين جـد أيب بكـر بـن أيب مـريم لـه حـديثان،  َّ َ ْ ُ

ْميع هــذه الرتمجــة ُوذكــر ابــن ســ َّبعــد ترمجــة عمــرو بــن مــرة اجلهنــي ] ب-١٩٣[َ ُ
 .َّوفرق بينهام، فاهللا أعلم

ُّعبد اهللا بن زياد األسدي: أبو مريم) ت خ( • َ  .تقدم. ، تابعيَ
ُّ األنصاري، ويقـال احلـرضمي الـشامي)٢(أبو مريم) ت د بخ( .٢٣٩٨ َُّّ َْ َ ، صـاحب القناديـل، ُّ

                                                        
 ).٣٤/٢٧٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٢٨١: (»كاملهتذيب ال«) ٢(



 ٤٣٢ 
َإنــه ممــن أمــر بــه : ِْمحــص، وقيــلخــادم مــسجد : خــادم مــسجد دمــشق، ويقــال َ

إهنــام اثنــان، : إنــه مــوىل أيب هريــرة، وقيــل: خالــد بــن الوليــد للمــسجد، وقيــل
 .ثالثة: وقيل

 .اسمه عبد الرمحن بن ماعز: قال ابن أيب حاتم
ًوذكره غري واحـد، ومل يـسمه، أدرك عليـا، وروى عـن جـابر وأيب : قال شيخنا ِّ َ ُ

 .هريرة
َوصـفوان بـن عمـرو، وفـرج بـن فـضالة، ومعاويـة بـن حريـز بـن عـثامن، : روى عنه َ ْ َ

 .صالح، وحييى بن أيب عمرو، وأبو موسى شيخ ملعاوية بن صالح عىل خالف فيه
ْوروى زيـاد بـن أيب ســودة، عـن أيب مــريم الـشامي، عــن عمـر وهــو آخـر يقــال َ :

 .اسمه عبيد
 .هو معروف عندنا: قال أهل محص: قال أمحد: قال األثرم

ُرأيـت : سألت أمحد عن أيب مريم يروي عن أيب هريـرة قـال: وقال امليموين
ًأهل محص حيسنون الثناء عليه ويزعمون أنه كان قيام بشأن مسجدهم ِّ ََ َّْ ُ ْ ِ َ. 

ُّوقال العجيل ْ  .أبو مريم موىل أيب هريرة تابعي، ثقة: ِ
ُوفرق البخاري بني خادم مسجد محص وبني موىل أيب هريرة، ومجعهام أبو  َ َ َ ْ ِ َّ َ

ُ، وجعلهم غريه ثالثةحاتم  .فاهللا أعلم. َ
َّ األنصاري عبد الغفار بن القاسم)١(أبو مريم .٢٣٩٩ ُّقال اجلوزجاين. َّ، تقدمَ َ ْ  .ساقط: ُ

                                                        
 ).٩/١٦٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٧٢: (»ميزان االعتدال«) ١(



 ٤٣٣ 
ُّ الثقفي املدائني)١(أبو مريم) ص د ي( .٢٤٠٠ ُِّ ِ َِ َ ويف، ويقال: ، ويقالَّ ُّاحلنفي الكُ ُّ ََ :

 .إهنام اثنان
َّعيل، وعامر، وأيب الدرداء، وأيب مو: روى عن  .سىَ
ُّعبد امللك بن حكيم املدائني، وأخوه نعيم بن حكيم املدائني: روى عنه َُّ ُ ََ َ. 

 .أبو مريم الثقفي املدائني اسمه قيس: »الثقات«قال أبو حاتم وابن حبان يف 
ُّقيس أبو مريم احلنفي ثقة: وقال النسائي ََ. 

ْأبو مريم احلنفي اسمه إياس بن صبيح: وقال عيل بن املديني َ ُ ُّ ََ. 
هو أول من قىض بالبرصة، استعمله عليها أبو موسى : وقال احلاكم أبو أمحد

ُّوعنه عبد اهللا بن أيب مريم احلنفي وحممد . عمر، وعثامن: روى عن. ُّاألشعري ََ
 .بن سريين

ْأبو مريم احلنفي إياس بن ضبيح ويل القـضاء لعمـر، وقـال : وقال ابن ماكوال َ ُ
 سـنان الكـويف عـن رضار بـن األزور، وعبـد اهللا أبو مريم اسـمه عبـد اهللا بـن: ًأيضا

ْبن مسعود وعيل، وعنه أخوه حصني بن سنان، واألعمش، وشمر بن عطية ِ. 
، واســـمه إيـــاس بـــن ضـــبيح، وهـــو الـــذي قتـــل زيـــد بـــن  احلنفـــي)٢(أبـــو مـــريم .٢٤٠١

 .اخلطاب ثم تاب وأسلم

                                                        
 ).٣٤/٢٨٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
تقريـب «حتت ترمجة أيب مريم الثقفي املـدائني، و) ٣٤/٢٨٢: (»هتذيب الكامل««: انظر)٢(

 ).٦٧٢ص: (»التهذيب



 ٤٣٤ 
 .روى عنه أبو سنان وحممد بن سريين

ُّ الرقي)١(أبو مريم .٢٤٠٢ َّ. 
ُّ وعنه خصيف بن عبد الرمحن اجلزري.عنهامكاتب عائشة،  ْ ََ َ ُ. 

َّروى ابــن ماجــه، عــن هــشام بــن عــامر، عــن احلكــم بــن هــشام، عــن حييــى بــن  َ
َّســعيد وهــو ابــن أبـــان، عــن أيب فــروة، عــن أيب خـــالد، عــن النبــي صــىل اهللا عليـــه  ََ ْ

ًإذا رأيـتم الرجــل قـد أعطـي زهـدا يف الــدنيا وقلـة منطـق فـاقرتبوا منــه «: وسـلم قـال
مةف َإنه يلقي احلكْ ِ ِ ُ«. 

ِّورواه أمحد بن إبراهيم الدورقي، عن حييى بن سـعيد بـن أبـان األمـوي، عـن  ُ َّ
َّأيب فـــروة اجلـــزري، عـــن أيب مـــريم، عـــن أيب خـــالد، عـــن النبـــي صـــىل اهللا عليـــه  ََ ِّ َ َ ْ

 .وسلم
 .وهذا أصح: قال البخاري
َوأظنــه أبــا مــريم الرقــي هــذا فإنــه جــزري وأبــو فــروة : قــال شــيخنا واهللا . جــزريَ

 .أعلم
ُّأبــو مــريم الــسلويل) س( • ِ ُ قــال حييــى بــن . ، والــد يزيــد بــن أيب مــريم، لــه صــحبةَّ

َمالك بن خرشة: اسمه مالك بن ربيعة، ويقال: معني  .تقدم. َ
ــــسمرقندي) ت( • ُّأبــــو مــــزاحم ال ْ َ َ َّ ــــه : ، اســــمهُ ــــن املــــديني، وعن ســــباع، عــــن عــــيل ب

                                                        
 ).٣٤/٢٨٣: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٣٥ 
 .تقدم. الرتمذي

َأبو مزاحم) ت( .٢٤٠٣ ُ)١(. 
ُّيعــد   :يف أهــل املدينــة، روى عــن أيب هريــرة عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلمُ

ْمن تبع جنازة فصىل عليها ورجع فله قرياط« َِ َ َّ  . احلديث»...َ
 .وعنه حييى بن أيب كثري

 .)٢(تركه الدارقطني
 .»اجلامع« آخر »العلل«روى له الرتمذي هذا احلديث فقط يف كتاب 

ِّأبــو مــزرد) بــخ( .٢٤٠٤ عبــد الــرمحن بــن يــسار، وهــو أخــو : ، اســمه، والــد معاويــة)٣(َُ
َسعيد بن يسار َ. 

 وعنه .»اللهم إين أحبه فأحبه«: روى عن أيب هريرة حديث احلسن واحلسني
ِّابنه معاوية بن أيب مزرد  ].أ-١٩٤[َُ

ُّأبو املـساور الفـضل بـن مـساور البـرصي) ص خ( • َْ ُ ْ َ َ، خـتن أيب عوانـة، روى عـن أيب ُ َ َ َ
 .تقدم. عوانة

                                                        
 ).٣٤/٢٨٥: (»هتذيب الكامل« )١(
والنقـــــل عـــــن الـــــدارقطني مـــــن زيـــــادات احلـــــافظ ابـــــن كثـــــري ) ٧/٤٢٦: (»ميـــــزان االعتـــــدال«) ٢(

 .»هتذيب الكامل«عىل
 ).٣٤/٢٨٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٣٦ 
 .)١(أبو مسعر .٢٤٠٥

َروى عنه حممد بن جحادة ُ. 
 .ال أعرفه: قال أبو زرعة

 .)٢(أبو مسعود)أ( .٢٤٠٦
ْعن محيد بن القعقاع َ َ  .وعنه شعبة. ُ

ُّأبو مسعود األنصاري البدري) ع( • َ  .تقدم. ُعقبة بن عمرو: ، صحايب، اسمهُّْ
َ األنصاري الزرقي)٣(أبو مسعود) د( .٢٤٠٧ ُ. 

ْوعنه نافع بن جبري بن مطعم. روى عن عيل ُ. 
َّأبو مسعود عبد األعىل بن أيب املساور اجلرار) ق( • َ  .تقدم. ، عن الشعبي وغريهُ
ُّأبو مسعود سعيد بن إياس اجلريـري) ع( • ْ َ . ، وهـو باسـمه أشـهر، روى عـن التـابعنيُ

 .تقدم
ُّأبــو مــسعود أمحــد بــن الفــرات بــن خالــد الــرازي) د( • َّ ، مــشهور هبــام، روى عنــه أبــو ُ

 .تقدم. داود
 .تقدم. ، عن التابعنيالكويف ِ بن مسكنيُحر: ِأبو مسكني) س( •

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٧٣: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٤٦: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/١٦١.( 
 ).٢/٥٤٠: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢١٧٦: (»التذكرة«و) ٥٥٠ص: (»اإلكامل«) ٢(
 .)٣٤/٢٨٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٣٧ 
ْأبو مسكني .٢٤٠٨ َ اجلزري)١(ِ َ. 

 .وعنه بقية. عن إسامعيل بن نشيط عن عكرمة
 .جمهول، واحلديث الذي رواه موضوع: قال أبو حاتم

 .تقدم. ، تابعيأبو مسلم األغر) ٤ م بخ( •
ُّ البجيل)٢(ُأبو مسلم) يس د( .٢٤٠٩ َ َ. 

 .عن زيد بن أرقم، وعبد اهللا بن عمر
َّه داود الطفاوي القسام، بحديث تقدم يف ترمجة داودوعن َ ُُّّ. 

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
َ اجلذمي)٣(أبو مسلم) س ت( .٢٤١٠ َ. 

ِّاجلارود العبدي، وأيب ذر الغفاري: روى عن ِّ ْ ََ َِ. 
ْأبو العالية رفيع، وأبو املنهـال سـيار الريـاحي: روى عنه َ ِّ، وقتـادة، ومطـرف، )٤(ُ َُ

 . بن عبد اهللا بن الشخريوأبو العالء يزيد
ُّأبو مسلم اجلعفي) خت( • ْ ُْ عبيد اهللا بن سـعيد بـن مـسلم، : ، قائد األعمش، اسمهُ

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٧٣: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٤٧: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/١٦١.( 
 ).٣٤/٢٨٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٤/٢٨٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 .ة الرياحي كلمة غري ظاهرة يف األصل، وأبو املنهال هو سيار بن سالم)٤(



 ٤٣٨ 
 .تقدم. عن األعمش وغريه

َّ اخلوالين اليامين الزاهد)١(أبو مسلم) ٤ م( .٢٤١١ ُّ َ َُّ ْ َ. 
َعبــد اهللا بــن ثــوب، ويقــال: اســمه َّابــن ثــواب، ويقــال: ُ ْابــن أثــوب، ويقــال: َ ابــن : َ
ْابن عوف، ويقال: ، ويقالعبد اهللا م ويقال: َ ْابن مشكَ ْاسمه يعقوب بن عوف: ِ َ. 

ــزل الــشام، وســكن داريــا بــالقرب مــن دمــشق، وكــان قــد رحــل يطلــب النبــي  ّن ََ
صىل اهللا عليه وسلم فامت النبي صىل اهللا عليه وسلم وهو يف الطريق، ولقي أبا 

 .بكر الصديق
ن مالــك، ومعــاذ بــن جبــل، ُعبــادة بــن الــصامت، وعمــر، وعــوف بــ: وروى عــن

 .ومعاوية، وأيب ذر، وأيب مسلم اجللييل معلم كعب األحبار
ُّإبراهيم بن أيب عبلة، وجبري بن نفري، وحرام بن حكـيم الدمـشقي، : روى عنه ِّ َ ْ َ

ْورشحبيل بن مسلم، وضمرة بن حبيب بن صهيب، وعبد اهللا بن عروة بن الزبري،  َ ُ ْْ َ َ ُ
ْراســـاين، وعطيـــة بـــن قـــيس، وعمـــرو بـــن جـــزء ُوعطـــاء بـــن أيب ربـــاح، وعطـــاء اخل َ ْ َ ُّ َ

َاخلوالين الداراين، وعمري بن هانئ العنيس، وفرات بن ثعلبـة، وكلثـوم بـن زيـاد  ْ َ ْ ََ َُ ُّ ُّ ُِّ ْ َّ
ْاملحـــاريب، وحممـــد بـــن زيـــاد األهلـــاين، ومكحـــول، ويـــونس بـــن ميـــرسة، وأبـــو  َ ُّ ْ َ

ِّإدريـــس اخلـــوالين، وأبـــو العاليـــة الريـــاحي، وأبـــو عـــثامن ُّ ْ  اخلـــوالين، وأبـــو قالبـــة َ
 .اجلرمي

ًكـان ثقـة : ذكره حممد بن سـعد يف الطبقـة الثانيـة مـن تـابعي أهـل الـشام، وقـال
 .تويف زمن يزيد بن معاوية

                                                        
 ).٣٤/٢٩٠: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٣٩ 
َقال أمحد بن أيب خيثمة عن ابن معني ْ  .ثقة: َ

ُّوقال العجيل ْ ٌشامي، تابعي، ثقة، من كبار التابعني وعبادهم: ِ ٌ. 
 :له عندهم حديثان

كنا عند رسول اهللا صـىل اهللا عليـه : ن عوف بن مالك األشجعي قالع: األول
أال تبـــايعون رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه «: وســـلم تـــسعة أو ثامنيـــة أو ســـبعة فقـــال
يــا رســـول اهللا قـــد بايعنـــاك فعـــالم نبايعـــك؟ : وســلم؟ فرددهـــا ثـــالث مـــرات، فقلنـــا

َّعــىل أن تعبــدوا اهللا ال تــرشكوا بــه شــيئا، والــصلو: فقــال ًْ ْ ُ ًات اخلمــس، وأرس كلمــة َ َّ ْ َ
ُفلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فام : قال» ً ال تسألون الناس شيئا:خفية ْ َ

 .ًيسأل أحدا يناوله
رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث سـعيد بـن عبـد العزيـز، 

ِّعن ربيعة بن يزيد، عن أيب إدريس اخلوالين، عنه، عن عوف األشجعي ْ َ. 
ْثنــا جعفــر بــن برقــان، عــن حبيــب بــن أيب مــرزوق، عــن : ثنــا وكيــع:  أمحــدقــال ُ

ســمعت : عطــاء بــن أيب ربــاح، عــن أيب مــسلم اخلــوالين، عــن معــاذ بــن جبــل قــال
املتحابون يف اهللا عىل منابر مـن نـور يف «: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول

ِّظل العرش  ُيوم ال ظل إال ظله] ب-١٩٤[ِ ُّ َِّ  .يث قصة ويف احلد»ِ
ْرواه الرتمــذي عــن أمحــد بــن منيــع عــن كثــري بــن هــشام عــن جعفــر بــن برقــان،  ُ

املتحابون يف جـاليل هلـم منـابر مـن نـور يغـبطهم النبيـون «: ولفظه قال اهللا تعاىل
 .حسن صحيح:  وقال،»والشهداء



 ٤٤٠ 
ُّ العبدي)١(أبو مسلم) ق( .٢٤١٢ ْ ـويف، روى عـن سـلامن َ ْ، موىل زيد بن صوحان الكُ َ ِّ ُ

َوعنه أبو رشيحالفاريس،  ُ. 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

ْروى له ابن ماجه حديثا تقدم يف ترمجة حممد بن زيد العبدي قايض مرو َ ً. 
َأبو مسلمة سعيد بن يزيد األزدي) ع( • ْ  .تقدم. ، تابعيَ
ُّأبو مسهر، عبد األعىل بن مسهر الغساين) ع( • َّ ْ ُ ْ َُ ِ  .تقدم. ، مشهور هبامِ

َأبو مشجعة) ق( .٢٤١٣ َ ْ ُّن ربعي اجلهني ب)٢(ُ ِ َ ُ ْ ِ. 
ِســـلامن، وعـــثامن، وعمـــر، شـــهد خطبتـــه باجلابيـــة، وأيب الـــدرداء، : روى عـــن َ ْ َ

 .ِوابن زمل اجلهني
ُّابن أخيه مسلمة بن عبد اهللا اجلهني: روى عنه ُ ْ َِ َ َ. 

 .ذكره ابن سميع يف الثالثة من الشاميني
ِّأبــو مـــصبح) د( .٢٤١٤ َ ُّ املقرائـــي الردمـــاين األوزاعـــي )٣(ُ ُّ َّ ُّ َْ ْ ُّاحلمـــيصَ ْ ٌإنـــه دمـــشقي، : ، قيـــلِ

ٌّوالصحيح أنه محيص ْ ِ َّ. 
َّثوبــان، وجــابر بــن عبــد اهللا، وســويد بــن جبلــة الفــزاري، وشــداد بــن : روى عـن َ َ َ َ ُ

ِّأوس، ورشحبيــل بــن الـــسمط، وكعــب األحبــار، ومالـــك بــن عبــد اهللا اخلثعمـــي،  ْ ِِّ ْ َ ْ َ ُ
                                                        

 ).٣٤/٢٩٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٢٩٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٤/٢٩٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٤١ 
ُّوواثلة بن األسقع، وأيب زهري النمريي ْ َ ُ. 

ُ بن يزيد بـن أيب عـثامن القـريش، وحريـز بـن عـثامن، وحـصني أمية: روى عنه َِ ُّ ِ َ ُ
ُّبـــن حرملـــة املهـــري، وصـــبيح بـــن حمـــرز املقرائـــي، وعبـــد الـــرمحن بـــن عمـــرو  َ َ ْْ َ َُّ ْ َ
األوزاعـــي، وعبـــد الـــرمحن بـــن يزيـــد بـــن جـــابر، وحممـــد بـــن أيب قـــيس الـــشامي، 

 .وقاصوموسى بن يسار الشامي، وأبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أيب 
 .ثقة، ال أعرف اسمه: قال أبو زرعة

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ًروى له أبو داود حديثا واحدا تقدم يف ترمجة صبيح بن حمرز ً. 

ِّأبو مصبح) أ(( .٢٤١٥ َ  .، أبو ابن مصبح)١(ُ
 .)٢ ()وعنه أبو بكر بن حفص. عن ابن السمط

َأبو مصعب) ع( • ْ ْأمحد بن أيب بكر الزهري: ُ  .تقدم. غريه ُّ، عن مالك وُّ
ُّعبد السالم بن مصعب املدين: أبو مصعب) س ت د( • َُ  .تقدم. ، عن التابعنيَ
 .، تقدممطرف بن عبد اهللا: ُأبو مصعب املديني •
 .هالل: ُأبو مصعب املازين)أ( •

َّأبو املصفى) يس( .٢٤١٦ َ ُ)٣(. 
قــــل يــــا أهيــــا «عــــن عبــــد الــــرمحن بــــن أيب لــــيىل، عــــن ابــــن مــــسعود، يف قــــراءة 

                                                        
 ).٢/٥٤٢: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢١٧٨: (»التذكرة«و) ٥٥١ص: (»اإلكامل«) ١(
 ).صح(لتصحيح ما بني القوسني ملحق باحلاشية اليمنى وبجانبه عالمة ا) ٢(
 ).٣٤/٢٩٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٤٢ 
 .» اهللا أحدقل هو«، و»الكافرون
 .سعيد بن أيب هالل: وعنه

 . هذا احلديث فقط»اليوم والليلة«روى له النسائي يف 
ْأبو مصلح) ل( .٢٤١٧ ُّ اخلراساين)١(ُ ُ. 

َصـــاحب الـــضحاك بـــن مـــزاحم، روي عنـــه أنـــه قـــال ألخيـــه ســـامل َُّ َّإذا غـــسلتني : َّ َ
ًفاجعل حويل سرتا، واجعل بيني وبني الناس سرتا ًْ ِْ ِ. 

َّبشار : روى عنه ُبن قرياط النيسابوري، وخالد بن سليامن، وعمرو بن هارون َ ُّ ْ َّ ِ
ْالبلخيان، والنرض بن شميل، ووكيع َ ُ. 

 .شيخ: قال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .روى له أبو داود يف املسائل عن الضحاك بن مزاحم ما تقدم
َأبو مطر) يس ت بخ( .٢٤١٨  .، وال يعرف اسمه)٢(َ

ً اهللا حديثا واحداسامل بن عبد: روى عن ً. 
احلجاج بن أرطأة، وعبد الواحد بن زياد فيام قيل، والصحيح عن عبد : وعنه

 .الواحد، عن احلجاج، عنه

                                                        
 ).٣٢/٢٩٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
  ).٣٤/٢٩٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٤٣ 
 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ـــرصي: قـــال الطـــرباين ـــتامر الب ـــا حممـــد بـــن حممـــد ال ـــا حفـــص بـــن عمـــر : ثن ثن

ُّاحلويض ْ َحـدثني أبـو مطـر أنـه : ثنـا احلجـاج بـن أرطـأة: ثنـا عبـد الواحـد بـن زيـاد: َ َ
ِّسمع سامل بن عبد اهللا حيدث عن أبيه، قال َ َُ َ كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : ِ
َّإذا ســـمع صـــوت الرعـــد والـــصواعق قـــال ْ ََّ ـــا «: َِ ْاللهـــم ال تقتلنـــا بغـــضبك وال هتلكن ُ ََ َِ

 .)١( أخرجوه عن عبد الواحد»بعذابك، وعافنا قبل ذلك
َأبو مطر .٢٤١٩ َ اجلهني الب)٢(َ َ  .ْرصيُ

 . وعنه خمتار بن نافع.عن عيل
َتركه حفص بن غياث ِ. 

 .جمهول ال يعرف: قال أبو حاتم
َّال يسمى: وقال أبو زرعة َ ُ. 

ِّأبو مطرف بن أيب الوزير) د س( • ِّحممد بن عمر بن مطـرف، عـن حممـد : ، اسمهَُ َُ
ِّبن موسى الفطري، وغريه ْ  .تقدم. ِ

ِّأبو مطرف) ق د( • ْعبيد اهللا بن طل: َُ َ ُّحة بن عبيد اهللا بن كريز اخلزاعيُ ْ ََ ُُ ُ. 

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر. أخرجه عبد الواحد:  يف األصل)١(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٧٤: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٤٥: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٢(

)٩/١٦٤.( 



 ٤٤٤ 
 .تقدم. روى عنه صفوان بن سليم وغريه

ِّأبو املطوس) ٤( .٢٤٢٠ َ ِّابن املطوس: ، وقيل)١(ُ َ ُ. 
َمــن أفطــر يومــا مــن رمــضان«: عــن أبيــه عــن أيب هريــرة َ  وعنــه حبيــب بــن أيب .»ًَ

غري ُعن حبيب بن أيب ثابت عن عامرة بن عمري عنه، وفيه اختالف : ثابت، وقيل
 .عىل حبيب بن أيب ثابت] أ-١٩٥[ذلك 

ِّأبو املطوس، اسمه: قال حييى بن معني َ ًعبد اهللا بن املطوس، أراه كوفيا ثقة: ُ َ ُُ ِّ. 
ِّيزيد بن املطوس: اسمه: وقال البخاري َ ُ. 
َّال يسمى: وقال أبو حاتم َ ُ. 
َاختلـــــف عـــــىل ســـــفيان وشـــــعبة فيـــــه: وقـــــال أبـــــو داود ِ أبـــــو املطـــــوس أو ابـــــن : ُ

 .ساملطو
ــع) س( .٢٤٢١ ُّ بــن عــوف األنــصاري)٢(أبــو مطي ْ : ، أحــد بنــي رفاعــة بــن احلــارث، قيــلَ

 .ًأبو رفاعة أيضا: فالن بن رفاعة، وقيل فيه: اسمه رفاعة وقيل
 . وليس له غريه»يف إباحة العزل«روى عن أيب سعيد اخلدري 

 .وعنه حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان
ـــرس: ُأبـــو معـــاذ) ق س د بـــخ( • َفـــضيل بـــن مي ْ َ ْ َ ُّة األزديُ ْ ، هـــو باســـمه أشـــهر، روى عنـــه َ

 .تقدم. معتمر بن سليامن وغريه
                                                        

 ).٣٤/٢٩٩: (»لهتذيب الكام«) ١(
 ).٣٤/٣٠٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٤٥ 
ُّسليامن بـن أرقـم البـرصي: أبو معاذ) س ت د( • َْ َ ْ . ، كـذلك روى عنـه الزهـري وغـريهُ

 .تقدم
ٌّ، وهو الصحيح، برصيأبو معان: ، ويقال)١(ُأبو معاذ) ق( .٢٤٢٢ َِ ْ. 

َّعامر: وعنه. أنس بن مالك، وحممد بن سريين: روى عن  . بن سيف الضبيَ
ْثنا أبو الطيب حممد بن روح: َّقال أبو حممد بن حيان ْثنا عيل بن حرب: َ ثنا : َ

َّاملحاريب، عن عـامر بـن سـيف، عـن أيب معـان، عـن ابـن سـريين، عـن أيب هريـرة  ُّ ُ
ِّتعــوذوا بــاهللا مــن جــب «: خــرج علينــا رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم فقــال: قــال ُ َّ
ْاحلزن ْسـول اهللا ومـا جـب احلـزن؟ قـاليا ر:  قالوا.ُ ُ ُّ ٍواد يف جهـنم تـستعيذ جهـنم : ُ

َمنه كل يوم أربعامئة مرة، أعده اهللا للقراء املرائني بأعامهلم َُّ رواه الرتمذي وابن .»ُ
 .ماجه من حديث املحاريب

 .غريب، وليس له عنده سواه: قال الرتمذي
ْ البلخي)٢(أبو معاذ .٢٤٢٣ َ. 

 .ضعيف: قال ابن معني
ِأبو معانق .٢٤٢٤  .، عن أيب مالك، أو ابن معانق)٣(ُ

 .ال يشء: قال الدارقطني

                                                        
 ).٣٤/٣٠٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/١٦٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٧٤: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٩/١٦٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٧٤: (»ميزان االعتدال«) ٣(



 ٤٤٦ 
َ البجيل)١(أبو معاوية) عس( .٢٤٢٥ َ. 

ُّهو عامر الدهني، وقيل: قال احلاكم أبو أمحد َّْ ُّ  .هو غريه: َ
ِّسعيد بن جابر الرعيني الشامي، وسعيد بن جبري، وأيب الصهباء البكْري: روى عن َ ْ َّ َ ُْ ِّ ِّ َُّّ. 
َأبو صخر مح: روى عنه ُّيد بن زياد، وأبو مودود املدينُ َ َ. 

ُّاألشـجعي عمــرو بـن معاويــة، :  ويقــال،أبــو معاويـة الـبجيل: قـال ابـن عبــد الـرب
ُســمع أبــا عمــرو الــشيباين، روى عنــه ســفيان بــن عيينــة مــا أظــن لــه إال حــديث ابــن  ََّ ِ َ

 .مسعود يف الكبائر
َّحممد بن خازم الرضير: أبو معاوية) ع( • ِ  .تقدم. عمش وغريه، مشهور هبام، عن األَ
َّشـيبان بــن عبـد الــرمحن النحــوي: ُأبـو معاويــة) ع( • ْ ، كـذلك، عــن حييـى بــن أيب كثــري َ

 .تقدم. وغريه
ُّعمـــرو بـــن عبـــد اهللا بـــن وهـــب النخعـــي الكـــويف: أبـــو معاويـــة) ق س بـــخ( • ُ ُّ ِ َ َّ ْ َ ، عنـــه وكيـــع َ

 .تقدم. وغريه
ْأبو معبد، موىل ابن عباس) ع( •  .تقدم. نافذ، تابعي: ، اسمهَ
ْأبو معبد) م خ( • ُّجمالد بن مسعود السلمي: َ  .تقدم. ، أخو جماشع، صحايبَُّ

ْأبو املعتمر) ق د( .٢٤٢٦ ُّ بن عمرو بن رافع املدين)٢(ُ َ َ َ. 
َعبيد اهللا بن عيل بن أيب رافع، وعمر بن خلدة الزرقي: روى عن ُّ َ ْ َ. 

                                                        
 ).٣٤/٣٠٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٣٠٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٤٧ 
 .حممد بن عبد الرمحن بن أيب ذيب: روى عنه

 .د تقدم حديثه يف ترمجة عمر بن خلدة وق.»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
ْأبو املعتمر) ق د( • ُّيزيد بن طهامن البرصي: ُ َْ ْ  .تقدم. ، عن التابعنيَ
ِأبو املعتمر) ص ت د( • َ ْ ُّحنش بن املعتمر الكويف: ُ َ  .تقدم. ، تابعيَ

ْأبو معدان) ت( .٢٤٢٧ ُّ املكي)١(َ ِّ ْعبد اهللا بن معدان، ويقال: ، اسمهَ َّعامر بن مرة: َ ُ. 
 ربيعـة بـن أيب عبـد الـرمحن، وطـاووس، وعاصـم بـن كليـب، وعـن :روى عن

 .جدته عن ابن مسعود
ُّزين بن شعيب اإلسكندراين، وسعيد بن سفيان اجلحدري، وأبـو : روى عنه ِْ َ َ

ُّنعــيم الفــضل بــن دكــني، وحممــد بــن محــران القيــيس، ومــسلم النحــات، ويقــال ِ ْ َ ْ ُ ُ :
 .النجار، ووكيع
 .نقطعسمع منه وكيع، م: قال البخاري

ْأبو معدان) س( .٢٤٢٨ ْ، وقيل ابن معدان)٢(َ ْخالد بن معدان: ، وقيلَ َ. 
ْثوبان، وأيب الدرداء أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قاء فأفطر: عن َ. 
 .يعيش بن الوليد بن هشام: وعنه

ُّروى له النسائي َّ. 

                                                        
 ).٣٤/٣٠٦: (»ب الكاملهتذي«) ١(
 ).٣٤/٣٠٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٤٨ 
 .معدان، وهو ابن أيب طلحة، وهو الصواب: وقيل

َّأبو معرش الرباء) م خ( • َ َْ َيوسف بن يزيد عن عبيد اهللا بن األخنس: ، اسمهَ ْ  .تقدم. َ
ُّأبــو معــرش التميمـــي الكــويف) س ت د م( • ُ ُّ َِ َّ َ ْزيــاد بــن كليـــب، عــن التـــابعني: ، اســـمهْ َ ُ .

 .تقدم
َأبو معرش • ْ ِّنجيح بن عبد الرمحن املعروف بالسندي: َ ِ  .تقدم. ، عن التابعنيَ

َأبو معرش)أ( .٢٤٢٩ ْ َ)١(. 
ْعن األشعث بن قيس  .ه شربمةوعن. َ

َأبو معرش)أ( .٢٤٣٠ ْ َ)٢(. 
َعن سليم موىل ليث عن أسامة بن زيد  .وعنه حسني بن حممد. ُ

َّأبو املعطل .٢٤٣١ َ  . الشامي)٣(ُ
، روى عـــن أيب مـــريم أنـــه حـــدث معاويـــة عـــن النبـــي ]ب-١٩٥[أدرك معاويـــة

 .»يف النهي عن االحتجاب عن الرعية«صىل اهللا عليه وسلم 
َحممد بن شعيب بن شابور: وعنه ُ. 

                                                        
 ).٢/٥٤٤: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢١٨٣: (»التذكرة«و) ٥٥١ص: (»اإلكامل«) ١(
 ).٢/٥٤٥: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢١٨٣: (»التذكرة«و) ٥٥١ص: (»اإلكامل«) ٢(
: »مليـــــــزانلـــــــسان ا«و) ٤/٥٧٥: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٤٨: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٣(

)٩/١٦٦.( 



 ٤٤٩ 
 .ومل يرو عنه غريه، وال يعرف له إال هذا احلديث: ل أبو زرعةوقا
ِأبو معقل) ق س( .٢٤٣٢ ْ ُّ األسدي)١(َ َ  .ُ، حليفهم األنصاري، له صحبةَ
ْاســمه اهليــثم، وهــو والــد معقــل بــن أيب معقــل بــن هنيــك بــن أســاف بــن : يقــال َ

ًعدي بن زيد بن جشم بن حارثة، وزوج أم معقل األسدية، شهد أحدا ويقال ِّ ُ َ إنه : ُ
 .مات يف حجة الوداع

َّروى حديثه األعمش، عن عامرة بن عمري وجامع بن شداد، عن أيب بكر بن  ْ َ ُ ُ
ِعبد الرمحن بن احلارث بن هـشام، عـن أيب معقـل، أنـه جـاء إىل النبـي صـىل اهللا  ْ َ

احلـديث، ورواه أبـو ... إن أم معقـل جعلـت عليهـا حجـة معـك: عليه وسلم فقال
عن إسـحاق :  عن ابن أيب معقل عن أم معقل، وقيلإسحاق عن األسود بن يزيد

ِعن األسود عن أيب معقل، وقيل غري ذلك ْ َ. 
ْأبو معقل) ق د( .٢٤٣٣ َ)٢(. 

ــس يف املــسح عــىل العاممــة َعــن أن ِْ ــصاري، .َ ــز بــن مــسلم األن  وعنــه عبــد العزي
ِّوليس بالقسميل ِ ْ  .تقدم حديثه يف ترمجة عبد العزيز. َ

َّأبو املعىل) ت( .٢٤٣٤ َ ْ بن لوذان)٣(ُ ُ، عداده يف الـصحابة، قيـلُّ األنصاريَ َ اسـمه زيـد : ِ
َّبن املعىل، وقيل َ  .ال يوقف له عىل اسم عند األكثرين: ُ

ـــك بـــن عمـــري، عـــن بعـــض بنـــي أيب املعـــىل رجـــل مـــن  روى حديثـــه عبـــد املل
                                                        

 ).٣٤/٣٠٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٣٠٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٤/٣٠٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٥٠ 
ًإن رجــال «: ًاألنــصار، عــن أبيــه، أن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم خطــب يومــا فقــال

َخريه ربه بني أن ي ُّ َ َّ ُّعيش يف الدنياَ  . احلديث»...ِ
 .غريب: رواه الرتمذي وقال

َّأبــو املعــىل العطــار) ق س خــت( • َ ََّ ُّالــضبي الكــويف ُ ُ ُّ ِّ حييــى بــن ميمــون، عــن : ، اســمهَّ
 .تقدم. التابعني

َأبو معمر) ع( • ُّعبد اهللا بن سخربة األزدي: َْ َْ َْ َ  .تقدم. ، تابعيَ
َأبو معمر) ع( • َّ احلجاج املنقـريَعبد اهللا بن عمرو بن أيب: َْ َ، املقعـد، شـيخ البخـاري َ ْ ُ

 .تقدم. وغريه
َأبــو معمــر) س د م خ( • ُّإســامعيل بــن إبــراهيم بــن معمــر اهلــذيل: َْ َ ُ َ . ، عنــه مــسلم وغــريهَْ

 .تقدم
ِأبو معن الرقايش) م( • َّ  .تقدم. زيد بن يزيد، شيخ مسلم وغريه:  ُّ، اسمهَْ

ْأبو معن) س( .٢٤٣٥ ُّ البرصي اإلسكندراين)١(َ ُّ  .عبد الواحد بن أيب موسى: سمه، اَْ
َّأيب عقيل زهرة بن معبد، وأيب السحامء سـهيل بـن حـسان، ويزيـد : روى عن َّْ ُ َِ
 .بن أيب حبيب
ِضامم بن إسامعيل، وعبد اهللا بن املبـارك، وكـان مـن أهـل الفـضل : روى عنه

َوالعبــادة، وكــان يتجـــر، فــسجد مــرة فنـــام فــرأى كأنــه يعاتـــب يف التجــارة ُ َّ فرتكهـــا . َ

                                                        
 ). ٣٤/٣١١: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٥١ 
 .وخرج إىل اإلسكندرية إىل أن مات هبا

ْأبو معن) ق( .٢٤٣٦ َ)١(. 
 . بن احلسن)٢(ُّعبد العزيز بن مسلم األنصاري، ومسور: وعنه. عن أنس

َأبـــو معبـــد) ق س( • ْ ُّحفـــص بـــن غـــيالن الرعينـــي: َ ْ ُّ ِْ َ ََ . ، عـــن ســـليامن بـــن موســـى وغـــريهْ
 .تقدم

ِّأبو املغلس) مد( • َ ُّميمون املكي: ُ ِّ ِ، عن أيب نجيحَ  .قدمت. َ
ِّأبو املغلس) ق( • َ ُّعبد ربه بن خالد النمريي: ُ ْ َ  .تقدم. ، عنه ابن ماجهُّ

 .َ بن عمرو)٣(ُأبو مغيث) س( .٢٤٣٧
َّعن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف القول عنـد االنـرصاف مـن الـصالة، وقيـل ْ َ :

ُعبـد الـرمحن بـن مغيـث األسـلمي، عـن كعـب، عـن صـهيب، عـن النبـي صــىل اهللا 
 . ذلكعليه وسلم، وقيل غري

ْروى عطاء بن أيب مروان عن أبيه عنه َ. 
ُّ البجيل، ويقال)٤(ُأبو املغرية) يس( .٢٤٣٨ ِ َ ُّاخلاريف الكويف: َ ُّ ِ عبيد بن املغـرية : ، اسمهَ

ْعبيد بن عمري: وقيل َ ُ. 

                                                        
 ). ٣٤/٣١٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. مسلم:  يف األصل)٢(
 ). ٣٤/٣١٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٤/٣١٤: (» الكاملهتذيب«) ٤(



 ٤٥٢ 
ُحذيفـــة بــن الـــيامن شــكَوت إىل رســـول اهللا صــىل اهللا عليـــه وســـلم ذرب : عــن ْ َ
 .احلديث... لساين

 .ي، قاله غري واحد عن أيب إسحاق هكذاوعنه أبو إسحاق السبيع
عنه عن أيب إسـحاق، : ُورواه شعبة عن أيب إسحاق، واختلف عليه فيه، فقيل

عنــه عــن أيب : عــن الوليــد أيب املغــرية، أو املغــرية أيب الوليــد، عــن حذيفــة، وقيــل
َإسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة َْ ُ. 

ْورواه سعد بن الصلت، عن األعمش، عن أيب إ سـحاق، عـن املغـرية بـن أيب َّ
 .ُعبيد، عن حذيفة

ُّعبـــد القـــدوس بـــن احلجـــاج اخلـــوالين: أبـــو املغـــرية) ع( • ِ ْ َ ُّ . ، شـــيخ البخـــاري وغـــريهُ
 .تقدم
ِأبو املغرية) ق( .٢٤٣٩ ْ، عن ابن عباس يف ذم البدعة )١(ُ ِ ِّ َ. 

َّروى برش بن منصور اخلياط عن أيب زيد عنه َ ْ ِ. 
ْرف بــرش بـن منــصور، وال أعــ)٢(ال أعـرفهام: قـال أبــو زرعــة تقــدم احلــديث يف . ِ
 ].أ-١٩٦[ترمجة أيب زيد

 وعنه . أن النبي صىل اهللا عليه وسلم أقاد بالقسامة بالطائف،)٣(ُأبو املغرية .٢٤٤٠

                                                        
 ).٣٤/٣١٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 . خطأ» ال أعرفه «: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة )٢(
 .»هتذيب الكامل«ومل أجده يف مطبوعة) ١٢/٢٢١: (»هتذيب التهذيب«) ٣(



 ٤٥٣ 
 .عامر األحول، وقتادة

 .له هذا احلديث املرسل فقط
ْأبو املغرية .٢٤٤١ ِ َّ القواس)١(ُ َ. 

 .ري عوفال أعلم روى عنه غ: ُّقال عيل بن املديني. عن ابن عمر
ّضعفه سليامن التيمي: وقال حييى بن سعيد القطان ُْ ْ ََّّ َ َ. 

 .ثقة: وقال أبو حاتم عن إسحاق بن منصور عن ابن معني
 .ُعمرو بن عمر األمحيس )٣( ]عن: [)٢(أبو املغرية .٢٤٤٢

َّأبو املفضل) د( • َ ْ، يف ترمجة أيب الفضلُ َ. 
ْأبو املقدام) ق س د( • َّثابت بن هرمز احلداد: ِ َ ُ ْ  .تقدم.  الثوري، عنهُ
ْأبو املقدام) ت ق( •  .تقدم. ، عن التابعنيهشام بن زياد: ِ
ِأبو مكني) ق س د( • ُّنوح بن ربيعة البرصي: َ َْ َ َّ، عنه أبو عتاب الداللُ َّ  .تقدم. َ

ِأبـو امللـيح) ع( .٢٤٤٣ ُّ بــن أسـامة اهلــذيل)١(َ َ ُ ُزيــد بـن أســامة : اسـمه عــامر، وقيـل: ، قيـلُ
                                                        

: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٧٦: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٣٩: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(
)٩/١٦٨.( 

وإن كـانوا قـد . »تعجيـل املنفعـة « وال » اإلكـامل «، ومل أجده يف )٤/٢١٨٧: (»رة  التذك «)٢(
: »التعجيــــــل«و) ٣١٨ص: (»اإلكــــــامل«: ذكــــــروه يف ترمجــــــة عمــــــرو بــــــن عمــــــر األمحــــــيس

)٢/٧٠.( 
 . احلسيني ليست يف األصل» تذكرة « زيادة من )٣(



 ٤٥٤ 
ْبن عمري، وقيل َ َ عامر بن عمـري بـن حنيـف بـن ناجيـة بـن عمـرو ابن أسامة بن: ُ ُ ْ َ ُ

ِبــن احلــارث بــن كثــري بــن هنــد بــن طابخــة بــن حليــان بــن هــذيل بــن مدركــة بــن  ْ ُ َ ُ ْ ِ
ُّإلياس بن مرض البرصي َْ َُ. 

ْأبيه أسـامة، وأنـس، وبريـدة بـن احلـصيب، وجـابر، وروح بـن عائـذ : روى عن ْ َ ْ َُ ُ َ
امت، وعبـد اهللا بـن عبـاس، وعبـد الشامي، وعبد اهللا بن سليط، وعبد اهللا بـن الـص

اهللا بن عتبة بـن أيب سـفيان، وعبـد اهللا بـن عمـر، وعبـد اهللا بـن عمـرو، وعمـران بـن 
َحصني، وعوف بن مالك، ومعاويـة، ومعقـل بـن يـسار، ونبيـشة اهلـذيل، وواثلـة،  ُ َ ْ َ ُ

ِّوأيب عزة اهلذيل، وعائشة أم املؤمنني، وأم حبيبة عىل خالف فيه َ ُ َّ َ. 
ـــت بـــن عـــامرة، وأبـــو بـــرش جعفـــر بـــن أيب أيـــو: روى عنـــه ْب الـــسختياين، وثاب ُِ ِ ْ َّ

َّوحشية، ومجيل شيخ البن عون، وحجاج بن أرطأة، واحلكم بن فروخ، وخالد  ْ َِ
احلذاء، وابنه زياد بن أيب املليح، وسامل بن أيب اجلعـد، وسـامل بـن عبيـد اهللا بـن 

الل، والصلت سامل، وسعيد بن زريب، وشعيب بن رزيق الشامي، وصالح بن ه
ــرصة، وابنــه عبــد الــرمحن بــن أيب  بــن دينــار، وعــامر بــن عبيــدة البــاهيل قــايض الب
املليح، وعبيد اهللا بن أيب محيد اهلذيل، وعيل بن زيد بـن جـدعان، والعـالء بـن 

 بـن أيب ملـيح وحممـد بـن أيب ملـيح، ومطـر )٢(ثعلبة األسـدي، وقتـادة وابنـاه مبـرش
ْر بـــن املنيـــب، ويزيـــد الرشـــك، وأبـــو بـــرش الـــوراق، ومنهـــال بـــن خليفـــة، ومهـــاج ِ ِّ

ُّاحللبي، وأبو بكر اهلذيل، وأبو متيمة اهلجيمي، وأبو عبد الدائم اهلدادي، وأبو  ُّ ُّ َْ َ ُ َُ َ
 .قالبة اجلرمي

                                                        
 ). ٣٤/٣١٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .حيح من املصدرخطأ، والتص. معرش:  يف األصل)٢(



 ٤٥٥ 
 .ثقة: قال أبو زرعة وحممد بن سعد

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .هـ٩٨تويف سنة : قال الفالس

 .أنه تويف سنة ثامن ومائةومنهم من زعم : وقال ابن حبان
 .هـ١١٢تويف : قال حممد بن سعد

َ اهلذيل)١(أبو املليح .٢٤٤٤ ُ. 
 .وعنه مروان الفزاري. عن أيب صالح السامن

ـــضعفاء«أخـــرج لـــه احلـــاكم وذكـــره يف كتابـــه يف   ـــه يف عـــداد »ال َ، واعـــرتف بأن ِ
 .املجهولني

ُاحلسن بن عمر: أبو املليح) ق د بخ( • ِّابـن عمـرو الرقـ: ، ويقـالَ ُّي، عـن ميمـون بـن َّ
 .تقدم. مهران وغريه

ِأبــو امللــيح) ق ت بــخ( .٢٤٤٥ َّ الفــاريس املــدين اخلــراط)٢(َ َُّ ََ  قالــه ابـــن ،صــبيح: ، اســمهُّ
 .ِّأيب صالح اخلوزي: روى عن.اسمه محيد:  وقيل،معني والبخاري

َّحــاتم بــن إســامعيل، وصــفوان بــن عيــسى، وأبــو عاصــم الــضحاك : روى عنــه ْ َ
ًوسامه محيدا، و ْ َ ُ  .عبد اهللا بن نافع الصائغ، ومروان بن معاوية، ووكيعَّ

َقال مرض بن حممد األسدي سئل ابن معني عن حديث أيب املليح يعني عن : ُ
                                                        

 .وراجع حاشية حتقيقه عند هذه الرتمجة) ٩/١٦٩: (»لسان امليزان«) ١(
 ).٣٤/٣١٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٥٦ 
ْمن ال يسأل اهللا يغضب عليه«: أيب صالح عن أيب هريرة :  من أبو املليح؟ فقال»َ

 .ٌّمديني ثقة
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ْأبو مليكة) خت( • ْ اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة، اسمه، جد عبدَُ َ زهري بن عبـد : ُ
ْاهللا بن جدعان، عن أيب بكر الصديق  .تقدم. ُ

ْأبو املنذر) س ت د خ( • ُّحممد بن عبد الرمحن الطفـاوي: ُ َ ، هـو باسـمه أشـهر، روى ُّ
 .تقدم. عن التابعني

ُّإســامعيل بــن عمــر الواســطي: أبــو املنــذر) س د م عــخ( • الفــراء ، عــن داود بــن قــيس ُ
 .تقدم. وغريه

ْأبو املنذر) ق س د( •  .تقدم. َ، موىل أيب ذر تابعيُ
ْ، ومل ينسب)١(أبو املنذر) مد( .٢٤٤٦ ُ. 

ًأنـــه حثـــا يف قـــرب ثالثـــا«: روى عـــن النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم َ َ  قالـــه هـــشام ،»َّ
ـــــل] ب-١٩٦[ ـــــب عنـــــه، رواه أبـــــو داود يف : عـــــن زيـــــاد، وقي ـــــد بـــــن تغل عـــــن يزي
 ً.طوال هكذا ورواه م»املراسيل«

ْأبو املنذر) كن( .٢٤٤٧ ُ)٢(. 
َّكـــان رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم إذا صـــىل : عـــن أيب ســـلمة عـــن عائـــشة

                                                        
 ). ٣٤/٣٢١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٣٢٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٥٧ 
َّالركعتني قبل الغداة إن كنت يقظى كلمني َ َْ ْ َ َُ َ  .احلديث... َّ

وعنه مالك، قاله حممد بن معاوية بن يزيد، عن خلف بن خليفة، عن مالك، 
. ن مالـك عـن أيب النـرض وهـو املحفـوظع: وقال عبد اهللا بن إدريس وغري واحد

 .وقد رواه سفيان بن عيينة عن سامل أيب النرض
 .تقدم. ، مشهور هبام، عن الثوريُّاحلارث بن منصور الواسطي: أبو منصور) د( •

َّ العباداين)١(أبو منصور .٢٤٤٨ َ. 
َّضعفه األزدي َ. 

 . موىل األنصار)٢(أبو منصور) أ( .٢٤٤٩
 . الوليد وعنه عبد اهللا بن.عن عمرو بن اجلموح

ِّ، رجــل مـن أهــل الـشام، عـن عمــه عـن عــامر الـرام بحــديث )٣(أبـو منظـور) د( .٢٤٥٠ َ
 .وعنه حممد بن إسحاق. تقدم يف ترمجة عامر

ْأبو املنهال) ع( • َسيار بن سالمة: ِ َّ  .تقدم. ، تابعيَ
ُّأبو املنهال املكي) ع( • ْ ِعبد الرمحن بن مطعم، تابعي: ، اسمهِ ْ  .تقدم. ُ
ْأبو املنهال) س( •  . ترمجة عبد امللك بن قتادة بن ملحان، يفِ

ْأبو املنيب .٢٤٥١ ِ َ اجلريش الدمشقي األحدب)٤(ُ ِّْ َ ُّ َُّ ِ ُ. 
                                                        

 ).٩/١٧٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٧٧: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٢/٥٤٧: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢١٨٩: (»ةالتذكر«و) ٥٥٢ص: (»اإلكامل«) ٢(
 ).٣٤/٣٢٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٤/٣٢٤: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٤٥٨ 
ِّســـعيد بـــن املـــسيب، وعبـــد اهللا بـــن عمـــر، وعبـــد اهللا بـــن عمـــرو: روى عـــن َ ُ)١( ،

ُومعاذ، وأيب عطاء اليحبوري، وأيب هريرة ْ. 
 بن واقد، ثور بن يزيد، وحسان بن عطية، وداود بن أيب هند، وزيد: روى عنه

َوعاصم األحول، وفرقد السبخي، وجماهد بن فرقد الصنعاين َّ َْ َ. 
 .شامي تابعي ثقة: قال العجيل

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
ثنـا حـسان بـن : ثنا عبد الرمحن بن ثابت بـن ثوبـان: ثنا أبو النرض: وقال أمحد

ىل اهللا قــال رســول اهللا صــ: عطيــة، عــن أيب املنيــب اجلــريش، عــن ابــن عمــر، قــال
َبعثت بني يدي الساعة بالسيف حتى يعبـد اهللا وحـده ال رشيـك لـه، « :عليه وسلم َ ْ ُ ْ َُّ ُ ِ

َّوجعل رزقي حتت رمـحي، وجعل الذل والصغار عىل مـن خـالف أمـري، ومـن  ُ ُُّ ْ ُ ِ
 .»تشبه بقوم فهو منهم

عــن عـثامن بـن أيب شــيبة » مـن تـشبه بقــوم فهـو مـنهم«: روى أبـو داود منـه قولــه
 .نرض، وليس له عنده سواهعن أيب ال

ْأبو املنيب) ق س د( • ِ ُّعبيد اهللا بن عبد اهللا العتكي املروزي: ُ َ َْ َُّ  .تقدم. ، عن التابعنيَ
َأبو املهاجر) ق س( .٢٤٥٢ ُ)٢(. 

روا بالصالة يف الغيم«: عن بريدة األسلمي حديث ْبكِّ ََّ«. 

                                                        
 .عمرو بن العاص: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة )١(
 ).٣٤/٣٢٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٥٩ 
ِّوعن أيب أمية عمرو بن أمية الـضمري حـديث ْ :  أميـة قـالانتظـر الغـداء يـا أبـا«: َّ

 .»إين صائم
ِّوعن عمران بن حصني حديث اجلهنية التي أقرت أهنا حبىل من الزنا ْ ُ ََّ ُ. 

. ِأبو قالبة اجلرمي، قاله األوزاعي عن حييى بن أيب كثري عن أيب قالبة: وعنه
هكـذا يقـول األوزاعـي وغـريه ال يــذكر أبـا املهـاجر يف يشء مـن هـذه األحاديــث 

 .الثالثة
 .ه الوليد بن مسلم، عن األوزاعي كذلكفروا: أما األول

ورواه هشام الدستوائي، عن حييى عن أيب قالبة، عن أيب املليح، عن بريدة، 
 .وهو املحفوظ
فــرواه حممــد بــن حــرب األبــرش، وأبــو املغــرية اخلــوالين عــن : وأمــا الثــاين

 . األوزاعي)١(األوزاعي كذلك، وفيه اختالف كثري عىل
 الوليــد بـــن مــسلم وغــري واحــد، عــن األوزاعـــي فــرواه: وأمــا احلــديث الثالــث

 .كذلك
ورواه هشام الدستوائي وغري واحـد، عـن حييـى بـن أيب كثـري، عـن أيب قالبـة، 

ْعن أيب املهلب، عن عمران بن حـصني، وهـو املحفـوظ، وقيـل َْ ُ َِ َّ عـن األوزاعـي : ُ
 .واهللا أعلم. كذلك

ُّر الرقي، عن ميمون بـن ، وهو ابن أيب املهاجسامل بن عبد اهللا: أبو املهاجر) ق( • َِّّ

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر. عن:  يف األصل)١(



 ٤٦٠ 
 .تقدم. مهران وغريه

 .تقدم. ، عن أيب الزاهرية وغريه)١(سعيد بن سنان احلميص: أبو مهدي) ق( •
ِّأبو املهزم) ق ت د( .٢٤٥٣ َ ُّ التميمـي البـرصي)٢(ُ َْ ُّ عبـد : يزيـد بـن سـفيان، وقيـل: ، اسـمهَّ

 .الرمحن بن سفيان
 .أيب هريرة: روى عن
ِّحبيب املعلم، وحر: وعنه َ ِّب بن رشيح، وحسني املعلـم، ومحـاد بـن سـلمة، ُ َ ُْ َ ُ

ـــاد الـــسدويس، وســـليم بـــن حبـــان اهلـــذيل، ورشقـــي بـــن قطـــامي،  َومحـــاد بـــن عب ُ ْ َ ُ
وشعبة، وعباد بن منصور، وعبد اهللا بن شوذب، وعبد الرمحن بن قطامي، وعبد 

 .ُالوارث بن سعيد، وعبيس بن ميمون، وغالب القطان
 .-يعني حييى القطان وابن مهدي-ًا قط مل حيدثا عنه شيئ:قال الفالس

 .ما أقرب حديثه:  وقال حرب بن إسامعيل عن أمحد
ًوقال مرة. ضعيف: وقال إسحاق عن ابن معني َّ  ].أ-١٩٧[ال يشء: َ

ــت عنــه مائــة حــديث مــا : ُلــيس بقــوي شــعبة يوهنــه، يقــول: وقــال أبــو زرعــة ُكتب
ِحدثت عنه بيشء، حكى عيل بن املديني عن عبد الرمح َ  .ن ذلكَّ

 .ضعيف: وقال أبو حاتم
 .تركه شعبة: ُوقال البخاري

                                                        
 .أخط. املرصي: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة )١(
 ).٣٤/٣٢٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٦١ 
 .مرتوك: وقال النسائي

ــث منــاكري، لــيس هــو بحجــة يف : ُّوقــال زكريــا بــن حييــى الــساجي عنــده أحادي
 .السنن

َّرأيتـه ولـو أعطـوه فلـسني حلـدثهم سـبعني : وقال مسلم بـن إبـراهيم، عـن شـعبة َ ْ ِ
 .ًحديثا
َّأبو املهلب) ٤ م بخ( .٢٤٥٤ َ ّرمي البرصيَ اجل)١(ُ َْ ّ، عم أيب قالبةْ َ. 

عبـد الـرمحن بـن معاويـة، وقـال : اسمه عمـرو بـن معاويـة، وقيـل: قال النسائي
النـرض بـن : عبـد الـرمحن بـن عمـرو، وقيـل:  وقيـل،اسمه معاويـة بـن عمـرو: غريه
 .عمرو

ُأيب بن كعب، ومتيم الداري، وسمرة بن جندب، وعثامن، وعمر، : روى عن َ ِ َ ْ َ
ُوعمران بن ح ْ  .َصني، وأيب مسعود األنصاري، وأيب موسىِ
احلسن البرصي، وسعيد اجلريري، وعوف األعرايب، وحممد بن : روى عنه

 .سريين، وابن أخيه أبو قالبة اجلرمي
َّأبو املهلب) ق( • َ َمطرح بن يزيد الكناين: ُ ْ، عن عبيد اهللا بن زحر وغريهُ  .تقدم. َ
ُّأبو مودود البرصي) ت( • َ ُ ْْ  .تقدم.  التابعنيفضة، عن: ، اسمهَ
ْأبو مودود البرصي • َ ُ ْ ْبحر بن موسى: ، آخر، اسمهَ  .تقدم يف ترمجة فضة. َ
ُّأبــو مــودود اهلــذيل املــدين) س ت د( • ََ َ َ ُ ُ ُعبــد العزيــز بــن أيب ســليامن، عــن : ، اســمهْ

                                                        
 ).٣٤/٣٢٩: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٦٢ 
 .تقدم. التابعني

ُأبو مودود) بخ( .٢٤٥٥ ْ َّ، عن زيد موىل قيس احلذاء)١(َ  .وعنه عبد اهللا بن املبارك. َ
 .حيتمل أن يكون بحر بن موسى، واهللا أعلم: ل شيخناقا

ِّأبو املورع) عس( .٢٤٥٦ َ َ)٢(. 
 .يف ترمجة أيب حممد اهلذيل عن عيل. عن عيل

 .عبد اهللا بن قيس، تقدم: ، صحايب، اسمهأبو موسى األشعري) ع( •
ْإرسائيل بن موسى البرصي: أبو موسى) س ت د خ( •  .تقدم. ، عن التابعنيَ

 .اء احلذ)٣(أبو موسى) س( .٢٤٥٧
ُصــالة الرجــل «: ال يعــرف اســمه، روى عــن عبــد اهللا بــن عمــرو: قــال أبــو حــاتم َّ

ًقاعدا عىل النصف من صالته قائام ً«. 
 .حبيب بن أيب ثابت: روى عنه

 . عن حبيب)٤(قاله الثوري، عن شعبة
 .عن حبيب، عن عبد اهللا بن باباه: وقال األعمش

                                                        
 ).٣٤/٣٣١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٣٣١: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٤/٣٣٢: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ...شعبة) و(قاله الثوري :  كذا، ويف املصدر)٤(



 ٤٦٣ 
ْثنــا عــيل بــن اجلعــد: )١(عــن البغــوي ــب، قــالثنــا شــعبة، عــ: َ ســمعت أبــا : ن حبي

عىل : ًسألت عبد اهللا بن عمرو عن صالة الرجل قاعدا فقال: موسى احلذاء، قال
 .نصف أجر القائم

ًرواه النسائي عن عمرو بن منصور، عن أيب نعيم، عن سـفيان مرفوعـا، وعـن 
 .ًابن بشار، عن ابن مهدي، عن سفيان موقوفا

َأبو موسى احلذاء املكي) س( • َصه: ، اسمهََّ  .تقدم. ْيب، تابعيُ
 .وحيتمل أن يكون الذي قبله، واهللا أعلم: قال شيخنا

ُّحممــــد بــــن املثنــــى العنــــزي البــــرصي: أبــــو موســــى) ع( • َ ُّ َْ َ َّ َ ، مــــشهور هبــــام، روى عنــــه ُ
 .تقدم. اجلامعة

 . الغافقي)٢(أبو موسى)أ( .٢٤٥٨
 .مالك بن عبادة: اسمه
 .النبي صىل اهللا عليه وسلم، وعقبة بن عامر: عن
 .يى بن ميمون احلرضمي، وثعلبة بن أيب الكنودحي: وعنه
ُّ اهلاليل)٣(أبو موسى) د( .٢٤٥٩ ِ. 

                                                        
عــن [ عبــد اهللا بــن بابــاه عــن:  كــذا، وثمــة ســقط وقــع يف هــذا املوضــع، ولعــل صــواب العبــارة)١(

 ...عن البغوي] وأخرجه شيخنا من طريق أيب القاسم بن حبابة. عبد اهللا بن عمرو
 ).٤/٢١٩٢: (»التذكرة«و) ٥٥٢ص: (»اإلكامل«) ٢(
أبــــو موســــى مالــــك بــــن احلــــارث : وقــــد ذكــــر املــــزي قبلــــه) ٣٤/٣٣٤: (»هتــــذيب الكــــامل«) ٣(



 ٤٦٤ 
عن أبيه عن ابن لعبد اهللا بن مسعود عن : روى عن أبيه عن ابن مسعود، وقيل

َوعن أبيه عن كعب بن عجرة يف ذكر األمراء. ابن مسعود يف الرضاع ْ ُْ َ. 
 .ُسليامن بن املغرية، وأبو هالل الراسبي: روى عنه

 .ال أعلم روى عنه غري سليامن بن املغرية: ال ابن املدينيق
 . جمهول)١(جمهول، وأبوه: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 .)٢(أبو موسى) خت( .٢٤٦٠
ْجابر بن عبد اهللا يف صالة اخلوف: عن َ إنه عيل بن : يقال. وعنه زياد بن نافع. ِ

ُّربـاح اللخمـي، ويقـال َِ ْ َّ َّفقي، واألول أقـرب إىل الـصواب، واســم َأبـو موسـى الغـا: َ ُّ
َأيب موسى الغافقي مالك بن عبادة، له صحبة، وعنه ثعلبة بن أيب الكنود ووداعة  َ ُ ِّ َ

ُّاجلمدي تقدم حديثه يف ترمجة زياد بن نافع َ َ. 
 .)٣(أبو موسى) د( .٢٤٦١
إذا لقـــى «: أيب مـــريم عـــن أيب هريـــرة عـــن النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم: عـــن

ْليسلم عليه فإن حالت بينهام شجرة فُأحدكم أخاه َ ِّ َ  . احلديث»...ُ

                                                        
 .اهلمداين الكويف

 .والتصحيح من املصدرخطأ، . وأبيه:  يف األصل)١(
 ).٣٤/٣٣٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٤/٣٣٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٦٥ 
ُّوعنه معاوية بن صالح احلرضمي ََ  ].ب-١٩٧[ْ

ْوهكذا وقع عند بعض الرواة عـن أيب داود، ويف روايـة ابـن العبـد وغـريه عـن  َ ُّ
ومعاويـة بــن صــالح، عــن أيب مــريم، عـن أيب هريــرة، لــيس فيــه عــن أيب : أيب داود
 .موسى
ْ اهلمد)١(أبو موسى .٢٤٦٢  .اينَ

 .وعنه رمح. عن عيل يف قصة ذي الثدية
 .جمهول: قال أبو حاتم

 .َّ الصفار)٢(أبو موسى .٢٤٦٣
 .وعنه موسى بن املغرية. عن ابن عباس
 .جمهول: قال أبو حاتم

َأبو املؤمل .٢٤٦٤  . الشامي)٣(ُ
 .وعنه شعبة. سمع الزهري
ًمل يرو عنه غريه، وإنام روى عنه حديثا واحدا: قال أبو حاتم ً. 

ِّملــؤمنأبــو ا) عــس( .٢٤٦٥ َ ُّ الــواثيل الكــويف)١(ُ ُ ّأبــو املــؤمر بــالراء، روى عــن : ، وقيــلُّ َ ُ
                                                        

 ).٩/٤٣٩: (»اجلرح والتعديل«) ١(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٧٨: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٣٨: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٢(

)٩/١٧٤.( 
 ).٩/٤٤٧: (»اجلرح والتعديل«) ٣(



 ٤٦٦ 
 .عيل قصة ذي الثدية، وعنه سويد بن عبيد العجيل

ْأبو ميرسة) د( .٢٤٦٦  . العابد)٢(َ
 عــــن حممـــد بــــن حممــــد بــــن الــــنعامن »ســــننه«َروى أبـــو داود يف اجلنــــائز مــــن 

ًسمعت أبا ميرسة رجال عابدا يقول: املقرئ، قال ًعفرا املعلم وكان غمضت ج: ً
ًرجال عابدا يف حالة املوت، فرأيته يف منامي ليلة مات يقول أعظم ما كان عيل : ً

تغميضك يل قبل أن أموت، وهو يف بعض الروايات عـن ابـن األعـرايب عـن أيب 
 .داود

ْأبو ميرسة) س ت د م خ( • ُّعمرو بن رشحبيل اهلمداين الكويف: َ ُ ُّ ْ َ ْ َ  .تقدم. ، تابعيُ
ْأبو مي) س( .٢٤٦٧  .)٣(مونَ

ٍال قطع يف ثمر وال كثر«: َعن رافع بن خديج ٍَ َ ََ َ«. 
َّحممد بن حييـى بـن حيـان، وقيـل: وعنه َّعـن حممـد بـن حييـى بـن حيـان عـن : َ َ

َّعمه واسع بن حيان عن رافع بن خديج، وقيل َ ِّ  .غري ذلك: َ
 .أبو ميمون، ال أعرفههذا خطأ، : روى له النسائي وقال

ْأبو ميمونة) ٤( .٢٤٦٨ َّريس املدين األبار الفا)٤(َ ُّ َ َ  .، من املوايلُّ

                                                        
 ).٣٤/٣٣٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٣٣٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٤/٣٣٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٤/٣٣٨: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٤٦٧ 
َاسمه سليم: قيل ْسلامن، وقيل:  وقيل،ُ إنـه والـد هـالل بـن أيب : أسامة، وقيل: َ

َميمونة، والصحيح أنه ليس بوالده ُ َّ. 
ُسمرة بن جندب، ومعاوية، وأيب هريرة: روى عن َ. 
ــة، وحييــى بــن أيب كثــري، وأيب ا: روى عنــه ــرض َقتــادة، وهــالل بــن أيب ميمون َّلن

ْشيخ لبكَري بن األشج ُ. 
 .َّأبو ميمونة األبار صالح: قال إسحاق عن ابن معني

ْوقال العجيل َسليم أبو ميمونة مدين، تابعي، ثقة: ِ َ ُْ َ. 
 .أبو ميمونة ثقة: وقال النسائي

أســـامة بــــن : أبـــو ميمونــــة الفـــاريس اســــمه ســـليامن، ويقــــال:  وقـــال أبـــو حــــاتم
 .ميمونةروى عنه ابنه هالل بن أيب .زيد

َوقال ابن جريج ْعن زياد بـن سـعد، عـن هـالل بـن أيب ميمونـة، أن أبـا ميمونـة : ُ َ
ًسليام موىل من أهل املدينة رجل صدق، حدثه عن أيب هريرة فذكر حديثا َّ َْ ِْ ً َ ُ. 

ْعن زياد بن سعد، عن هالل بن أيب ميمونـة، عـن أيب ميمونـة : وقال ابن عيينة ْ َْ ُ َ َ
ِّقصة الغالم الذي خري بني أبويهوليس بأبيه، عن أيب هريرة  ُ. 

ُّوقال الدارقطني  .ُجمهول، يرتك: )١(َّ

                                                        
والنقـــل عنـــه مـــن زيـــادات احلـــافظ ابـــن كثـــري ) دار الكتـــب. ط٧/٤٣٣: (»ميـــزان االعتـــدال«) ١(

 .»هتذيب الكامل«عىل



 ٤٦٨ 

 
 .)١(أبو نارشة .٢٤٦٩

 .جمهول: قال الدارقطني
ُّأبو نباتة يونس بن حييى بن نباتة املدين) ق س ت بخ( • َ َ ُ  .تقدم. ، عن التابعنيُ
ِّأبو النجايش) ق س م خ( • ِ ِ، موىل رافع بـن خـديج، اسـمهَّ ْن صـهيب عـن عطـاء بـ: َ َ ُ

 .تقدم. مواله
ُّ العـامري الــرسحي املـرصي)٢(َّأبـو النجيـب) س د بـخ( .٢٤٧٠ ُّْ ِ ُّ ، مـوىل عبـد اهللا بـن ســعد َّْ

ْبـن أيب رسح، ويقــال ومل : اســمه ظلـيم، قــال ابــن يــونس: أبــو النجيـب، يقــال: َ
 .يصح

َ وعنه بكر بن سوادة.د اهللا بن عمر، وأيب سعيد اخلدريعب: روى عن َ. 
 .ًتويف بإفريقية سنة ثامن وثامنني وكان فقيها: َوادَقال عمرو بن س

ُّأبو نجيح السلمي • َُّ ِ َعمرو بن عبسة، وعرباض: ، اثنان صحابيانَ َ  سارية ومها  بنَ
 .باسمهام أشهر، وقد تقدما

                                                        
 ).٩/١٧٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٧٩: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٣٤/٣٤٠: (»كاملهتذيب ال«) ٢(



 ٤٦٩ 
ُّأبو نجيح املكي يسار) س ت د م( • ِ ِ، والد عبد اهللا بن أيب نجيح، تابعيَ  .تقدم. َ

ْأبو نخيلة) س بخ( .٢٤٧١ َ ُّجيلَ الب)١(ُ َ. 
 .ذكره عبد الغني بن سعيد باحلاء املهملة، وذكره غريه باملعجمة، يقال إن له صحبة

ُبايعـت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وســلم : روى عـن جريـر بـن عبـد اهللا الــبجيل
 .احلديث... عىل إقام الصالة

َأبــو وائــل شــقيق بــن ســلمة، وقيــل: وعنــه ــل عــن أيب مجيلــة عــن : َ عــن أيب وائ
ثنـــا : عـــن أيب وائـــل عـــن جريـــر لـــيس بيـــنهام أحـــد، وقـــال الطـــرباين: جريـــر، وقيـــل

ّثنا حممد بـن أيب بكـر املقـدمي: إبراهيم بن هاشم البغوي َ ثنـا عبـد الـرمحن بـن : ُ
ْثنا سفيان، عن األعمش، عن أيب وائل عن أيب نخيلة رجل من أصحاب : مهدي َ ُ

اللهـم : نزعه فقـالا: أنه رمى بسهم فقيل له] أ-١٩٨[النبي صىل اهللا عليه وسلم 
اللهـم اجعلنـي مـن :  فقـال.ادع: انقص من الوجع وال تنقص من األجـر، فقيـل لـه

 .املقربني واجعل أمي من احلور العني
ُّ عــن حممــد بــن يوســف عــن ســفيان بقــصة الــدعاء »األدب«رواه البخــاري يف 
ُّوروى له النسائي حديث جرير املذكور. ومل يذكر ما قبله َّ. 

ْأبو نرص .٢٤٧٢ َ)٢(. 
وذكـــــر » لـــــو دليـــــتم بحبـــــل إىل األرض الـــــسابعة هلـــــبط« :ن أيب ذر حـــــديثعـــــ

                                                        
 ).٣٤/٣٤٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).دار الكتب. ط٧/٤٣٤: (»ميزان االعتدال«) ٢(



 ٤٧٠ 
 .رواه األعمش عن عمرو بن مرة: ال يعرف، وقيل.  وعنه األعمش.)١(كلمته
 .)٢(أبو نرص .٢٤٧٣

 .ليس بمعروف» القارن يسعى سعيني«عن عيل يف 
ُّ األسدي، برصي)٣(أبو نرص) خت( .٢٤٧٤ َْ َ َ. 

ُّصني بن قيس بن عاصم املنقريُوعنه خليفة بن ح. روى عن عبد اهللا بن عباس ْ ََ َْ ِ ْ. 
 .ثقة: قال أبو زرعة

رمـة عـن ابـن عبـاس»النكاح«وقال البخاري يف  ِ عقيب حـديث عكْ ْ َ إذا زنـى «: ُ
ــأم امرأتــه ال حتــرم عليــه امرأتــه ــرص أن ابــن عبــاس .»ُهبــا يعنــي ب ُ ويــذكر عــن أيب ن

َّحرمه، وأبو نرص هذا مل يعرف سامعه من ابن عباس َ. 
ّنرص عبد امللك بن عبد العزيز التامرأبو ) س م( • َّ ْ  .تقدم. ، شيخ مسلم وغريهَ
ُّأبــو نــرص عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن الــضبي) ق ت( • ِّ َّ ْ ِّ، عــن مــساور احلمــريي وغــريهَ ْ ِ .

 .تقدم
ْأبو نرص) س( .٢٤٧٥ ُّ اهلاليل)٤(َ َ ِ. 

ْعن رجاء بـن حيـوة عـن أيب أمامـة حـديث ْعليـك بالـصوم فإنـه ال عـدل لـه«: َ ِ َّ َ«. 
                                                        

 . كذا)١(
 ).٩/١٧٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٧٩: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٣٤/٣٤٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٤/٣٤٤: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٤٧١ 
ّحممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب الضبي قاله شعبة عن ابن أيب يعقوبوعنه  ِّ َّ. 

وقال جرير بن حازم، ومهدي بن ميمـون عـن ابـن أيب يعقـوب، عـن رجـاء بـن 
ْحيوة، عن أيب أمامة ليس فيه عن أيب نرص َ. 

 :وهلم شيخ آخر يقال له
ْأبو نرص .٢٤٧٦ ُّ اهلاليل)١(َ ِ. 

َّ وسلم يف املتحابنيٌّتابعي، أرسل عن النبي صىل اهللا عليه َ ذكـره .وعنه قتادة. ُ
ْابن منده يف   .»الكنى«َ
ًذكر متييزا ُِ. 

ْأبو نرص) ت( •  .، عن أنس، وعنه عوفَ
ُّخيثمة بن أيب خيثمة البرصي: هو َ ْ ْْ َ  .تقدم. َ

ْأبو نرص) س( • َ. 
َّعن أيب برزة عن أيب بكر الصديق أنه تغيظ عىل رجل، وعنه عمرو ََ َ َّ  بن مرة)٢(ْ ُ. 

 .تقدم. يد بن هالل العدوي اهلاليلَُمح: هو
 . عن أيب ذر)٣(نرصأبو ( .٢٤٧٧

لو دليتم بحبل إىل األرض السابعة هلبط وذكر كلمة، وعنه األعمش : حديث 
                                                        

 ).٣٤/٣٤٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عمر: ل يف األص)٢(
 ).٤/٥٧٩: (»ميزان االعتدال«) ٣(



 ٤٧٢ 
 .رواه األعمش عن عمرو بن مرة: وقيل . ال يعرف
 .)١(نرصأبو  .٢٤٧٨

 .)٢ ()ليس بمعروف.  عن عيل يف القارن يسعى سعيني
ْأبو نصرية) ت د( .٢٤٧٩ َ  .، مسلم بن عبيدُّي الواسط)٣(ُ

ْأنـــس، واحلـــسن، وميمـــون بـــن مهـــران، وأيب رجـــاء، وأيب عـــسيب : روى عـــن ِ
موىل النبي صىل اهللا عليـه وسـلم واسـمه أمحـر فـيام قيـل، وعـن مـوىل أليب بكـر 

َّمــا أرص مــن اســتغفر اهللا ولــو عــاد يف اليــوم ســبعني مــرة«: ًعــن أيب بكــر مرفوعــا َ َّ« ،
عــن أيب رجــاء مــوىل : ر، عــن أيب بكــر وقيــلعــن أيب نــصرية مــوىل أيب بكــ: وقيــل

 .أيب بكر، عن أيب بكر واألول أصح
ْحرشج بن نباتة، وسويد بن عبد العزيز، والضحاك بن محرة، وأبو : روى عنه ُ ُْ َ َ

ـــصاري الواســـطي، وعـــثامن بـــن واقـــد  ـــصباح عبـــد الغفـــور بـــن عبـــد العزيـــز األن ال
ْالعمــري، وحممــد بــن يزيــد الواســطي، وهــشيم، وي ُّ َُ ُ ُّ زيــد بــن هــارون، وشــعيب بــن َ

 .احلبحاب
 .ثقة: قال أبو طالب عن أمحد
 .صالح: وقال إسحاق عن ابن معني

                                                        
 ).٩/١٧٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٧٩: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى وبجانبه عالمة التصحيح ) ٢(
 ).٣٤/٣٤٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٧٣ 
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

ــب : روى لــه أبــو داود والرتمــذي احلــديث املتقــدم فقــط، وقــال الرتمــذي غري
ْإنام نعرفه من حديث أيب نصرية، وليس إسناده بالقوي َ ُ. 

ْأبو النرض هاشم ) ع( •  .تقدم. َ، عن شعبة وغريهبن القاسم َّ
ُّأبو النرض إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الدمشقي الفرادييس) س د خ( • ِ َ ُّ ََ ْ ِّ َّ. 

 .تقدم. روى عنه البخاري وغريه
ُّأبو النرض سامل بن أيب أمية املدين) ع( • َ ََّ ُ  .تقدم. ٌ، مشهور هبامْ
ُّأبو نرضة العبدي) ع( • ْ َ ْ َاملنذر بن مالك بن قطعة: َ َ  .تقدم. ، تابعيُ
ُّأبو نعامة احلنفي الزماين) ٤ر( • َّ ُِّّ َ َ َ َقيس بن عباية: َ  .تقدم. ، تابعيَ

ُّ السعدي البرصي)١(َأبو نعامة) س ت د م( .٢٤٨٠ َ ُّ ْْ َّ. 
 .اسمه عمرو: قيل: اسمه عبد ربه، وقال ابن حبان: قال ابن معني
ِّشهر بن حوشب، وعبد اهللا بـن الـصامت، ومطـرف بـن عبـد ا: روى عن َُ ْ هللا بـن َ

ّالشخري، وأيب عثامن النهدي، وأيب نرضة العبدي ْ َ ِّ ْْ َ َّ ِّ ِّ. 
ْأيــوب الـسختياين، ومحــاد بــن سـلمة، وشــعبة، وصـالح بــن رســتم، : روى عنـه ُ َ َ ََّّ َ ُّ ْ

 .ومبارك بن فضالة، ومرحوم بن عبد العزيز
ْقال أبو بكر بن أيب خيثمة عن ابن معني  .ثقة: َ

                                                        
 ).٣٤/٣٤٩: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٧٤ 
 .ال بأس به: وقال أبو حاتم

 .»الثقات«ابن حبان يف وذكره 
ُّأبــو نعامــة العــدوي) س تــم قــد م( • َ ََ ْ، عنــه النــرض بــن شــميل وغــريهَعمــرو بــن عيــسى: َ َ ُ .

 .تقدم
ُّأبو النعامن حممد بن الفضل السدويس) ع( • ُ َُّّ ْ َ  .تقدم. ، عنه البخاري وغريهْ

ْأبو النعامن) ت د( .٢٤٨١ ُّ)١(. 
َّعن أيب وقاص  اهللا عليه وسلم ، عن زيد بن أرقم، عن النبي صىل]ب-١٩٨[َ

ّإذا وعد الرجل أخاه املؤمن ومـن نيتـه أن يفـي لـه، ومل جيـيء للميعـاد فـال «: قال ُ َِ َّ َ
 . وعنه عيل بن عبد األعىل،»إثم عليه

 .جمهول: قال الرتمذي
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .روى له أبو داود والرتمذي والطرباين هذا احلديث وليس له سواه
 .يب، وليس إسناده بالقويغر: وقال الرتمذي

َثنـــا أمحــد بـــن زهـــري التـــسرتي: ًورواه الطــرباين أيـــضا ْ ُّْ َ ثنــا يوســـف بـــن موســـى : ُ
َّالقطـــان ُثنـــا مهـــران بـــن أيب عمـــر: َ ْ  :ثنـــا عـــيل بـــن عبـــد األعـــىل، عـــن أيب الـــنعامن: ِ

                                                        
 ).٣٤/٣٥٠: (»ذيب الكاملهت«) ١(



 ٤٧٥ 
 .حدثني سلامن الفاريس، فذكره بمعناه وأتم وفيه قصة: حدثني أبو الوقاص

 .ُّألنصاري ا)١(ُّأبو النعامن .٢٤٨٢
 .عن هشام بن عروة

 .ال جيوز االحتجاج به بحال: قال ابن حبان
 .)٢(ُّأبو النعامن .٢٤٨٣
 .سلامن، وعن أيب وقاص، عن زيد بن أرقم: عن
 .جمهول: قال أبو حاتم. عيل بن عبد األعىل: وعنه

ْأبو نعيم) ع( • َ ُّالفضل بن دكني الكويف املالئي: ُ ُ ُّ ُ َ ُ ْ  .تقدم. ، عنه البخاري وغريهَ
ْأبو نعيم) د ق( • َ ِعبد الرمحن بن هانئ النخعي الكـويف الـصغري: ُ َّ ُّ ُ ُّ َ ، عـن رشيـك بـن عبـد َّ

 .تقدم. اهللا القايض وغريه
ْأبو نعيم .٢٤٨٤ َ ُّ النخعي الكبري)٣(ُ َ ٌّعبد الرمحن بن نعيم، كويف: َّ ْ َ  .ً، أيضاُ

 .احلكم، وعبد الرمحن بن األسود: يروي عن
ــصغري، وأبــو نعــيم حفــص بــن غيــاث، وزيــد بــن احلبــاب،: وعنــه ْ وأبــو نعــيم ال َ َّ ْ َُ ُ

ّالفضل بن دكني، وأبو غسان مالك بن إسامعيل النهدي َُّ َّ َْ َ ْ  .ًذكر متييزا. َ
َّأبـــو نعـــيم رضار بـــن رصد الكــويف الطحـــان) عــخ( • ََّ ُّ ُ َُ َُ ِ أفعـــال «، روى عنـــه البخـــاري يف ْ

                                                        
 ).٩/١٧٧: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٨٠: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٩/٤٤٩: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 ).٣٤/٣٥٢: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٤٧٦ 
 . تقدم.»العباد

ُّأبو نعيم عبيد بن هشام احللبي) د( • َْ َ ُ َ  .تقدم. أبو داود، روى عنه ُ
ْأبو نعيم .٢٤٨٥ َ ُ)١(. 

ّعن حممد بن زياد السلمي عن معاذ بن جبل  .وعنه مندل. َُّ
 .جمهول: قال أبو حاتم

ْأبو نملة) د( .٢٤٨٦ ُّ األنصاري)٢(َ ْ ْ، والد نملة بـن أيب نملـة، لـه صـحبة، قـال الواقـديَ َْ َ :
ِاسمه عامر بن معاذ بن زرارة بن عمرو بن غنم بن عدي بن احلار َ َ ُ َْ َ َ ُ َّث بن مرة َّ ُ

ــل ُّبــن ظفــر الظفــري األويس، وقي ْ َُّ َ َّ َ ــل: َ عمــرو بــن : اســمه عــامرة بــن معــاذ، وقي
ًعـــثامن بـــدل غـــنم، وقيـــل غـــري ذلـــك، شـــهد أحـــدا ومـــا : معــاذ، وقيـــل يف نـــسبه ْْ َ ُ

 .مل يشهدها: ًشهد بدرا مع أبيه، وقيل: بعدها، وقيل
ـــــه وســـــلم ُإذا حـــــدثكم أهـــــل الك«: روى عـــــن النبـــــي صـــــىل اهللا علي َّ تـــــاب فـــــال َ

ذبوهم ِّتصدقوهم وال تكَ ُ ِّ  . احلديث، وليس له سواه»...ُ
ْرواه أبـو داود مــن حــديث الزهـري عــن ابــن أيب نملــة عـن أبيــه، قيــل َ إنــه أدرك : ُّ

ِاحلرة وقتل له ابنان يومئذ ُ َّ  .عبد اهللا، وحممد، ومات يف خالفة عبد امللك: َ
َأبـو هنــار) س م خ( • ْعقبـة بــن عبـد الغــافر األزد: َ َ َ ْ ُّي البـرصيُ َ . ، هــو باسـمه أشــهر، تــابعيُّْ

 .تقدم

                                                        
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٨٠: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٥٠: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ١(

)٩/١٧٨.( 
 ).٣٤/٣٥٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٧٧ 
ِأبو هنيك) د بخ( .٢٤٨٧ ُّ األزدي الفراهيدي البرصي)١(َ َ ُّ ُّْ َ ْ  .، صاحب القراءاتَ
َعثامن بن هنيك، كان خيتلف إىل خراسان: اسمه َُ ِ. 

َعبد اهللا بن عباس، وأيب زيد عمرو بن أخطب: روى عن ْ َ. 
ُّحــسني بــن واقــد املــروزي، وزيــاد: وعنــه َ ُْ ََ  بــن ســعد، وعبــد املــؤمن بــن خالــد ِ

ُّاحلنفي، وأبو املنيب عبيد اهللا بن عبد اهللا العتكي، وقتادة ُّ ََ َ َ. 
ثنا خالد بن : ثنا عبيد اهللا بن عمر: قال أبو داود وأبو القاسم البغوي واللفظ له

ْثنا سعيد، عن قتادة، عن أيب هنيك، عن ابن عباس، عن النبي صىل اهللا : احلارث ِ َ
 .»من استعاذكم باهللا فأعيذوه، ومن سألكم بوجه اهللا فأعطوه«:  قالعليه وسلم

ــع مالــه  وقــد تقــدم لــه حــديث آخــر يف ترمجــة عبــد اهللا بــن هــارون، وهــذا مجي
 .عندهم

 :وهلم شيخ آخر يقال له
ِأبو هنيك .٢٤٨٨ َّ األسدي الضبي)٢(َ ُّ َ  .القاسم بن حممد:  ُّ، اسمهَ

ْزيــاد بــن حــدير، وســامل بــن عبــد اهللا: يــروي عــن ، والقاســم بــن حممــد بــن أيب َُ
 .بكر

َّقرة بن خالد، ومنصور بن املعتمر: وعنه ُ. 
 .ً ذكر متييزا.»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٤/٣٥٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٣٥٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٧٨ 
 . الشاعر)١(َّأبو نواس .٢٤٨٩

: »امليــزان «قــال يف. روى عــن محــاد بــن ســلمة وغــريه. هــو احلــسن بــن هــانئ
َليس بأهل أن يروى عنه ُ. 

َأبـــو نـــوح قـــراد) س ت د خ( • ُ ـــ: ، اســـمهُ ْد الـــرمحن بـــن غـــزوان، مـــشهور باســـمه عب َ
 .تقدم. ، روى عن جرير بن حازم وغريه]أ-١٩٩[وكنيته ولقبه

ُّ بــن أيب عقــرب البكــري الكنــاين العرجيــي)٢(أبــو نوفــل) س د م بــخ( .٢٤٩٠ َ ُّ َْ ُ ُّ َ َِ ْ اســمه : ، قيــلْ
ْمسلم بن أيب عقرب َ. 

، وعبد اهللا ُّعبد اهللا بن الزبري، وعبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن عمر: روى عن
ِّبن عمرو بن العـاص، وأبيـه أو جـده أيب عقـرب، وأسـامء بنـت أيب بكـر، وأختهـا  َ

 .عائشة أم املؤمنني
ْاألسود بن شيبان، وشـعبة، وعبـد امللـك بـن جـريج، وعبـد امللـك : روى عنه ُ َْ َ

ْبن عمري، وعيل بن زيد بن جدعان ُ ُ. 
 .ثقة: قال إسحاق بن منصور عن ابن معني

 . يف الثقاتوذكره ابن حبان

                                                        
 ).٩/١٧٩: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٨١: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٣٤/٣٥٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٧٩ 
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 ٥ 

 
 . تقدم. تابعي،نيَوُامرة بن جُ ع:، اسمهُّديْبَأبو هارون الع) ق ت عخ( •
 . عنـه ابـن عيينـة وغـريه، موسـى بـن أيب عيـسى:ُّينَدَأبو هارون املـ) ق د م خ( •

 .تقدم
 .الفلسطيني )١(أبو هارون .٢٤٩١

 . وعنه عثامن بن سعيد بن كثري بن دينار.عن عثامن بن عطاء
 .جمهول: قال أبو حاتم

 .شامي )٢(أبو هارون .٢٤٩٢
 .ُعتيبةبن احلكم  روى عن
 . ساقط:ُّجاينْوزُقال اجل
بة بـن ربيعـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف ْتُبن ع )٣(أبو هاشم) ق س ت( .٢٤٩٣

 وهـو أخــو أيب حذيفـة بــن ، لـه صــحبةخـال معاويــة،، ُّميَشْبــَ العُّيشَرُالقـ
: اســمه خالــد، وقيـــل: ل قيـــ، وأخــو مـــصعب بــن عمــري ألمــه،عتبــة ألبيــه

                                                        
 ).٩/٤٥٤: (»اجلرح والتعديل«) ١(
 ).٩/١٨٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٨١: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٣٤/٣٥٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٦ 
 ،م، أســـلم يـــوم الفـــتحِّشَهـــُم: هاشـــم وقيـــل: هـــشام، وقيـــل: بة، وقيـــلْيَشـــ

 .وسكن الشام
يـا أبـا :  عهد إلينا رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم فقـال:قالله حديث واحد، 

ُها تدرك أمواال تـَّلَهنا عإهاشم  ع املـال يـ مـن مجيكفيـك وأنـه إنـام ،ٌى هبـا أقـوامَؤتً
 .يه قصة احلديث، وف» يف سبيل اهللاخادم ومركب
 عــن أيب وائـــل عنــه، وعــن عبـــد ، عـــن األعمــش، عــن أيب معاويــة،رواه أمحــد

 . عن أيب وائل عنه، ومنصور، عن األعمش، عن سفيان،الرزاق
زائدة وجرير بن عبد احلميد وعبيدة بن محيد عن ورواه : »التهذيب«قال يف 

 . هاشم بن عتبةمنصور عن أيب وائل عن سمرة بن سهم عن أيب
 وعنـه أبـو . عن أيب هريـرة. أيب هريرةِّمَ، ابن عُّيسْوَّالد )١(أبو هاشم) د( .٢٤٩٤

 .ُّيسار القريش
ُروى له أبو داود حديثا تقدم يف ترمجة امل  .ل بن يونسَّضَفً

 .واسطبان َّمُّرص الرَ، كان ينزل ق الواسطيُّماينُّ الر)٢(مِأبو هاش) ع( .٢٤٩٥
 ابن :حييى بن األسود، وقيل:  وقال غريه، بن ديناراسمه حييى: ُّسائيَّقال الن

 .ابن نافع: أيب األسود، وقيل
 واحلــسن بــن ، وحبيــب بــن أيب ثابــت،ّخعــيَّ إبــراهيم الن:ًرأى أنــسا وروى عــن

 ،يقق وأيب وائـل شـ،ْريَبـُ وسـعيد بـن ج، وزاذان،البرصي، ومحـاد بـن أيب سـليامن

                                                        
 ).٣٤/٣٦١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٣٦٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٧ 
ـــَرُوعبـــد اهللا بـــن ب ْ جم وأيب، وجماهـــد، وعكرمـــة،دةْي ـــِ َق بـــن محِز الحـــَل يـــد، وأيب ُ
 .ِّميْرَ وأيب قالبة اجل،ن، وأيب العاليةَّامَّصالح الس
اب، وجعفـر َّصَ وأيـوب أبـو العـالء القـ، أشـعث بـن سـعيد أبـو الربيـع:روى عنه
 وخالـــد بـــن دينـــار، وخلـــف بـــن ، ومحـــاد بـــن ســـلمة،اج بـــن دينـــارَّجـــَ وح،األمحـــر
 وشعيب بن ميمون، وأبو ،هللا بن ربيعة وسفيان الثوري، ورشيك بن عبد ا،خليفة

س ْيَ وق، وعمرو بن خالد الواسطي ُّ،ُّالصباح عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي
 . والوليد بن مروان،مْيَشُ، وه-وهو من أقرانه- ومنصور بن املعتمر ،بن الربيع

 وأبو زرعة، والنسائي، ،عن ابن معني وإسحاق قال عبد اهللا بن أمحد عن أبيه
 .ثقة: حممد بن سعدو

 .ً وكان صدوقا،ًكان فقيها: وقال أبو حاتم
 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 

 .هـ١٢٢ مات :قال عبد احلميد بن بيان الواسطي، عن أبيه
 .هـ١٤٥ مات سنة :منجويهوقال أبو بكر بن 

 . عنـــه الثـــوري،ريُابَّاع الـــسَّيـــَ، بُّأبـــو هاشـــم القاســـم بـــن كثـــري اخلـــاريف) عـــس( •
 .تقدم

 .، تـابعيُّالطيالـيسالوليـد عنـه أبـو  .ر بـن عـامرةَّامَ، عـُّراينَفْعَّأبو هاشم الز) د( •
 .وقد تقدم

 . تقدم.، عن التابعنيُّكيَثري املَ إسامعيل بن ك:أبو هاشم) ٤ بخ( •
 . تقدم.، عن التابعنيُّالينْوَيد بن هاين اخلُ مح:انئَأبو ه) ٤ م بخ( •



 ٨ 
 . تقدم.، تابعيُّاد األنصاريّبَ حييى بن ع:ةْريَبُأبو ه) ٤ م بخ( •
ْهبـــريةأبــو ) د( • َ  .، روى عنـــه أبـــو داودُّالدمـــشقيرية َبــُ حممـــد بــن الوليـــد بـــن ه:)١(ُ

 .تقدم
 .ُّعيَالَالك )٢(ريةَبُأبو ه)أ( .٢٤٩٦

 . وعنه عبد اهللا بن هبرية.عن عبد اهللا بن عمرو
 تقــــــدم يف .، عــــــن التــــــابعنيُّديْويل األَذُيل، غالــــــب بــــــن اهلــــــَذُأبــــــو اهلــــــ) س( •

 .]ب-١٩٩[سامءاأل
، أحــــد حفــــاظ الــــصحابة ريض اهللا ُّامينَ الــــيُّويسَّالــــد )٣(أبــــو هريــــرة) ع( .٢٤٩٧

 .عنهم
ًلف يف اسمه واسم أبيه اختالفا كثريا فقيلُاخت  ،اسمه عبد الرمحن بن صخر: ً
 عـامر، نعبـد اهللا بـ: عبـد اهللا بـن عائـذ، وقيـل: عبـد الـرمحن بـن غـنم، وقيـل: وقيل
: ، وقيـلئسكني بـن هـان:  وقيل،مةَسكني بن وذ: ل، وقيوعبد اهللا بن عمر: وقيل

عـامر : عامر بن عبد شمس، وقيل: ني بن صخر، وقيلكَُس: ل، وقيلَسكني بن م
: عبــد شــمس، وقيــل:  وقيــل،عبــد هنــم:  وقيــل،عــرشقةبــن يــر َرُب: بــن عمــري، وقيــل

: عمـرو بـن عـامر، وقيـل: عمـرو بـن غـنم، وقيـل: م، وقيلْنَبيد بن غُع: م، وقيلْنَغ
 .يد بن احلارثسع

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. أبو اهلذيل:  يف األصل)١(
 ).٢/٥٥٤: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢٢٠٣: (»التذكرة«و) ٥٥٧ص: (»اإلكامل«) ٢(
 ).٣٤/٣٦٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٩ 
اسمه عمري بن عـامر بـن ذي : ُّبيلوقال خليفة بن خياط وهشام بن حممد الك

ِالرش ة بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن ََّينُي بن طريف بن عيان بن أيب الصعب بن هَّ
ب بـن احلـارث بـن ْعـَهـران بـن كَان بن عبد اهللا بـن زثدُس بن عْوَم بن دْنَهم بن غف

 .دَْزك بن نرص بن األكعب بن عبد اهللا بن مال
ه رسـول َّامَسَ وكنيته أبو األسود، ف،كان اسمه يف اجلاهلية عبد شمس: ويقال

 .اهللا صىل اهللا عليه وسلم عبد اهللا وكناه أبا هريرة
ُكنيـــتإنـــام : روى عنـــه أنـــه قـــالُويـــ شية ْحـــَة وَّرِ أوالد هـــُ أبـــا هريـــرة أين وجـــدتُ

 وذكـــر .ة، قيـــل فأنـــت أبـــو هريـــرةَّرِهـــ:  فقلـــت؟مـــا هـــذه: ي فقيـــلِّمـــُفحملتهـــا يف ك
 .بيحَه ميمونة بنت صِّمُ أَ أن اسمُّالطرباين

 ،عــبَ بــن كِّيبُب، وعــن أِّيــَ النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم الكثــري الط:روى عــن
ْوبـــرصة وأســامة بـــن زيـــد،  ل بـــن العبـــاس، وكعـــب ْضَ وعمـــر، والفـــ،ةْرصَبـــبـــن أيب َ

 . املؤمننيِّمُ وابنته عائشة أ،ديقِّ وأيب بكر الص،األحبار
 وإبـراهيم بـن ،نينـُ وإبراهيم بن عبد اهللا بن ح، إبراهيم بن إسامعيل:روى عنه

 وإسحاق بن عبـد ،الزهريعبد اهللا بن إبراهيم بن قارظ : ويقالعبد اهللا بن قارظ 
 وأنس ، أبو مسلم، واألغركيلُس بن ، واألغر واألسود بن هالل،اهللا موىل زائدة
 بن هنيـك، وبشري بن سعيد، ُوبرس وأوس بن خالد،  وأنس بن مالك، ،بن حكيم
 وثابـــت بــــن عيــــاض ،وزْريَوبكــــري بـــن فــــ ،عجــــة بـــن عبــــد اهللاب بــــن كعـــب، ووبـــشري

 بــن عبيــدة ْربَري، وجـابر بــن عبــد اهللا، وجـَفــُور بـن عثــاألحنـف، وثابــت بـن قــيس، و
ْبن عياض، ومج )١(جعفرالشاعر، و  ٍس عىل خالفَُالهان موىل األسلميني، واجلُ

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. وحفص:  يف األصل)١(



 ١٠ 
َه، واحلارث بن خمفي قبيـصة بـن حريـث، : يـث بـن قبيـصة ويقـالَرُد الزرقـي، وحَّلُ

خالــد بــن : الج، ويقــالْجــَّني بــن اللَصُ، وحــُّوحريــث العــذري، واحلــسن البــرصي
الج، وحـصني ْجَّأبو العالء بن الل: الج، ويقالْجَّقاع بن اللْعَالق: الج، ويقالْجَّالل

د اهللا بـن يـطـاب، وحفـص بـن عببن مصعب، وحفص بـن عاصـم بـن عمـر بـن اخل
يـد بــن عبــد ُ حكـيم بــن ســعد، ومححتيــا، وأبــو ءنـاْيِكــم بــن مَأنـس بــن مالـك، واحل

ــك بــن ،ُّرييْمــِالــرمحن بــن عــوف، ومحيــد بــن عبــد الــرمحن احل  ومحيــد بــن مال
، وخالد بـن عبـد اهللا ُّيلَُذ اهلطامْسِان بن بَّيَ، وحُّيم، وحنظلة بن عيل األسلميَثُخ

 صـــاحب ُّينَدَاب املـــَّبـــَ وخَّغـــالق،، وأبـــو حـــسان خالـــد بـــن ُّمـــشقيبـــن حـــسني الد
ل بـــن عـــوف، ْيـــَهُمـــة بـــن عبـــد الـــرمحن، وذَثْيَ وخ،ُّريَجـــَاملقـــصورة، وخـــالس اهل

ــَ وزفــر بــن ص، وزرارة بــن أوىف،ُّاميَذُح اجلــْيَمــُ، ورُّيشَرُوربيعــة اجلــ عة عــىل َصْع
ين، َدَس املـْيَ، وزيـاد بـن قـاحيـب، وأبـو قـيس زيـاد بـن رْيـَوُخالف فيه، وزيـاد بـن ث

مل يسمع منه، وزيد بن أيب عتاب، وسامل بن : وزياد الطائي، وزيد بن أسلم وقيل
أيب اجلعد، وسامل بن عبد اهللا، وسامل أبـو الغيـث، وسـامل مـوىل شـداد بـن اهلـاد، 

ـــ: ويقـــال  ، وســـعد بـــن هـــشام بـــن عـــامر،م مـــوىل زهـــرةْيَحُ وســـ،)١(ينيْرصَّمـــوىل الن
ان، وسـعيد َّيـَرث، وسعيد بن أيب احلسن البرصي، وسـعيد بـن حوسعيد بن احلا
 وسـعيد بـن ،)٢(رقينيُّين مـوىل الـزَدَعان املـْمَي، وسعيد بن سـُربْقَبن أيب سعيد امل

عمرو بن سعيد بن العاص، وسعيد بن مرجانة، وسعيد بن املسيب، وسـعيد بـن 
، ُّة الليثـــي، وســـلمة األزرق، وســـلمهنـــد، وســـعيد بـــن يـــسار، وســـلامن األغـــرأيب 
املحـــاريب قـــايض دمـــشق، وســـليامن بـــن ســـنان ]أ-٢٠٠[  بـــن حبيـــبيامنوســـل
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 ْريَمُسـ: ، ويقـالْريَتُيل، وشـَّوُاملدين، وسليامن بن يسار، وسنان بن أيب سنان الد

َ، وشداد أبو عامر الدمشقي، ورشُّبن هنار العبدي َوشـفي احلـارثي، يح بن هـانئُ ُ 
 وصـالح بـن ، وشـهر بـن حوشـب،ق بـن سـلمة، وأبو وائل شقيُّع األصبحيتبن ما
 وصـالح بـن أيب صـالح مـوىل عمـرو بـن حريـث، وصـالح بـن نبهـان مـوىل ،درهم
 وصعــصعة بــن مالــك والــد زفــر عــىل خــالف فيــه، وصــهيب العتـــواري، التوأمــة،

ب، وضمــضم بــن َزْرَوالــضحاك بــن رشحبيــل، والــضحاك بــن عبــد الــرمحن بــن عــ
 بن سعد بـن أيب وقـاص، وعـامر  وعامر،، وطاووسخماشن، وطارق بن جوس

ــــن أيب ســــعيد  ــــشعبي، وعبــــاد ب ــــاس املقــــربيبــــن ســــعد الــــبجيل، وعــــامر ال ، وعب
 ،بن سرييننسيب اري، وعبد اهللا بن احلارث عُاجلشمي، وعبد اهللا بن ثعلبة بن ص
 وأبــــو ســــلمة عبــــد اهللا بــــن رافــــع احلــــرضمي ،وعبــــد اهللا بــــن رافــــع مــــوىل أم ســــلمة

 وعبـد ،، وعبـد اهللا بـن سـعد مـوىل عائـشةُّألنـصارياملرصي، وعبد اهللا بن رباح ا
 وعبد اهللا بن عباس، ،رةْمَ وعبد اهللا بن ض،امن، وعبد اهللا بن شقيقيلُاهللا بن أيب س

 وعبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن بــن ،د اهللايــعب: عبــد اهللا بــن عمــر بــن اخلطــاب، وقيــلو
 وعبد اهللا ،ن مسعود، وعبد اهللا بن عتبة بُّيسْوَّباب الدُاحلارث بن سعد بن أيب ذ
وخ مـوىل عائـشة، وعبـد اهللا بـن يـامني ُّرَ وعبـد اهللا بـن فـ،بن عمرو بـن عبـد القـاري

نة، ْيَذُ وعبد الرمحن بن أ، وعبد الرمحن بن آدم،الطائفي، وعبد احلميد بن سامل
ة، وعبـد الـرمحن ْريَجـُوعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وعبـد الـرمحن بـن ح

 ابـــن حممــــد أســــباطجـــد ة، َرسْيــــَ الـــرمحن بــــن خالـــد بـــن مرد، وعبــــدْدَبـــن أيب حـــ
 وعبــد الــرمحن بــن ، مــوىل األســود بــن ســفيان، وعبــد الــرمحن بــن ســعدِّيشَرُالقــ

ابــن : ابــن اهلــضاض ويقــال:  ويقــالســعد املقعــد، وعبــد الــرمحن بــن الــصامت،
ابن أخيه، وعبد الرمحن بن عبد : اهلضهاض الدويس ابن عم أيب هريرة، ويقال

 وعبــد الــرمحن بــن غــنم، ،كعــب بــن مالــك، وعبــد الــرمحن بــن أيب عمــرةاهللا بــن 



 ١٢ 
 وعبــد الـرمحن بــن مهــران وعبـد الــرمحن بـن أيب كريمــة والــد إسـامعيل الــسدي،

ْمــوىل أيب هريــرة، وعبــد الــرمحن بــن أيب نعــم الــبجيل، وعبــدالرمحن بــن هرمــز  ُ
الــد  وعبــد العزيــز بــن مــروان وُاألعـرج، وعبــدالرمحن بــن يعقــوب مــوىل احلرقـة،

عمــر، وعبــد امللــك بــن أيب بكــر بــن عبـــد الــرمحن بــن احلــارث بــن هــشام عـــىل 
 وعبيد ،موىل ميمونة، وعبيد اهللا بن أيب رافع )١(يسارخالف فيه، وعبد امللك بن 

عبد اهللا، وأبو حييى : اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر وقيل
ـــُ وعبيـــد بـــن ح،ُّمـــيْيَّالتهـــب ْوَعبيـــد اهللا بـــن عبـــد اهللا بـــن م امن ْلَبيـــد بـــن ســـُ، وعْنيَن

 وعبيدة بن سفيان ،مريُوعبيد بن عهم، ُر، وعبيد بن أيب عبيد موىل أيب ُّخيِابَّالط
س عىل خالف فيه، َّامَ، وعثامن بن شُّاميَّدة الشْوَاحلرضمي، وعثامن بن أيب س

بـة بـن ربيعـة والـد  وعجـالن مـوىل فاطمـة بنـت عت،هـبْوَوعثامن بن عبد اهللا بـن م
 وعــروة بـــن ، بــن مالـــكوعـــراك ،لِعْمَشُ وعجــالن مـــوىل املــ،النْجـــَحممــد بــن ع

 بـن احلـارث قمـةْلَعأيب  وعطاء بن أيب رباح، وعطـاء بـن ،متيموعزرة بن  ،الزبري
بـن نوفــل، وعطـاء بــن أيب مـسلم اخلراســاين، وعطــاء بـن مينــاء، وعطـاء بــن يزيــد، 

َّيب أمحــد، وعطــاء مــوىل أم صــبية اجلهنيــة، وعطــاء بــن يــسار، وعطــاء مــوىل ابــن أ َ ُ
ـــات ، وعكرمـــة بـــن خالـــد، وعكرمـــة مـــوىل ابـــن -ًإن كـــان حمفوظـــا-وعطـــاء الزي

 بن عيل بن أيب طالب، نيس، وعيل بن احلرقانببن بجالة بن الزوعلقمة  ،عباس
 وعـــامر بـــن أيب عـــامر مـــوىل بنـــي هاشـــم، ،خَّامَوعـــيل بـــن ربـــاح، وعـــيل بـــن شـــ

 وعمـر بـن ، وعمـر بـن احلكـم بـن ثوبـان، الليثـييمـةكأ بـن عمرو:  ويقال،وعامرة
 ، وعمــر بــن خلــدة، وعمــرو بــن دينــار، وعمــرو بــن أيب ســفيان،احلكــم بــن رافــع
 وعمـرو بـن عاصـم بـن سـفيان بـن عبـد اهللا الثقفـي، وعمـرو بـن ،وعمرو بـن سـليم
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 ،هيد بن مطـرف، وعمـرو بـن ميمـونق: ف، ويقالِّرَطُ بن مَقهيد وعمرو بن ،عمري
 ، وعنبـــسة بــن ســـعيد بــن العـــاص، وعمـــري بــن هــانئ،ري بــن األســـود العنــيسَمــُوع

 وعيـسى ، والعالء بن زياد العدوي،رضيع عائشةوعوف بن احلارث بن الطفيل 
 ، وقبيـــصة بـــن ذؤيـــب، والقاســم بـــن حممـــد بـــن أيب بكــر،بــن طلحـــة بـــن عبيـــد اهللا

ن أيب  وقيس ب،]ب-٢٠٠[والقعقاع بن حكيم مرسلاملازين، وقسامة بن زهري 
ميل بن زياد، وكنانة ك و،، وكليب بن شهابُّة، وكعب املدينَّرُثري بن مَحازم، وك

 بـــن أيب هريـــرة، املحـــرر وابنـــه ، ومالـــك بـــن أيب عـــامر، وجماهـــد،مـــوىل صـــفية
 وحممد بن زياد اجلمحي، ، الليثي، وحممد بن ثابتْريكَُوحممد بن إياس بن الب
ري، وحممـــد بـــن أيب عائـــشة،  وحممـــد بـــن رشحبيـــل العبـــد،وحممـــد بـــن ســـريين

وحممد بن عباد بن جعفر وحممـد بـن عبـد الـرمحن بـن ثوبـان، وحممـد بـن عبـد 
ــابــن أيب ذ: الــرمحن يقــال  وحممــد بــن ، وحممــد بــن عــامر بــن ســعد القــرظ،ابب

عمرو بن عطاء العامري عىل خالف فيه، وحممد بن عمري وحممد بن قيس بـن 
مـــد بـــن مـــسلم بـــن شـــهاب  وحم،خمرمـــة القـــريش، وحممـــد بـــن كعـــب القرظـــي
 ومضارب بن ، ومروان بن احلكم،الزهري ومل يسمع منه، وحممد بن املنكدر

أبــــو : ، ويقــــالواملطــــوس ،حــــزن التميمــــي، واملطلــــب بــــن عبــــد اهللا بــــن حنطــــب
والـد أيب املطـوس، ومعبـد بــن عبـد اهللا بـن هـشام والـد زهــرة، :  ويقـال،املطـوس

ة، وموسـى رضذر بـن مالـك أبـو نـواملغرية بن أيب بردة، ومكحول مرسـل، واملنـ
 وموسى بـن يـسار املـدين عـم حممـد ،انَدْرَ وموسى بن و،بن طلحة بن عبيد اهللا

 بن أيب ميناء، موىل عبد الرمحن ء ومينا،بن إسحاق بن يسار، وميمون بن مهران
:  ونــافع بــن جبــري، ونــافع بــن عبــاس أبــو حممــد مــوىل أيب قتــادة، وقيــل،بــن عــوف

 ونــافع مـوىل ابـن عمــر، ، مـوىل أيب أمحـدن أيب نـافع البــزازسـائبة، ونــافع بـمـوىل 
مر، ومهام بن منبه، وهالل بن نعيم بن عبد اهللا املجوالنرض بن سفيان الدؤيل، و



 ١٤ 
أيب هـــالل والـــد حممـــد بـــن هـــالل املـــدين، واهليـــثم بـــن أيب ســـنان، وواثلـــة بـــن 

احلبـاب األسقع، والوليد بن رباح، وحييى بن جعدة بن هبرية املخزومي، وأبو 
 ويزيـد بـن ،حييى بن أيب صالح، وحييى بن النرض األنـصاري، وحييـى بـن يعمـر

 ويزيد بن رومان مرسل، وأبو العالء يزيد بن عبد اهللا بن الشخري، ويزيد ،األصم
 ويزيــد بــن ،بــن عبــد اهللا بــن قــسيط، ويزيــد بــن عبــد الــرمحن األودي والــد إدريــس

 وأبـو مـرة يعـىل بـن مـرة الكـويف، ، ويعـىل بـن عقبـة، ويزيد موىل املنبعث،هرمز
 وأبـــو إســـحاق مـــوىل عبـــد اهللا بـــن ،ويوســف بـــن ماهـــك، وأبـــو إدريـــس اخلــوالين

احلارث بن نوفل، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وأبو أيوب املراغي، وأبو بكر 
، وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هـشام، وأبـو حثمةامن بن أيب يبن سل

إنه حممد بن عيل : ثور األزدي، وأبو جعفر املدين، يقالمتيمة اهلجيمي، وأبو 
 الربعي، وأبو حازم األشـجعي، وأبـو احلكـم الـبجيل، اء وأبو اجلوز،بن احلسني

ام قيــل، وأبــو احلكــم مــوىل بنــي ليــث، وأبــو فــيم بعبــد الــرمحن بــن أيب نعــولــيس 
، إنـه عبـد الـرمحن بـن سـعد املقعـد، وأبـو حـي املـؤذن: محيد موىل مسافع يقال

 وأبو خالد موىل جعدة بن ،وأبو خالد البجيل والد إسامعيل، وأبو خالد الوالبي
 وأبـو زرعـة ،)١(األسديهبرية، وأبو رافع الصائغ، وأبو الربيع املدين، وأبو رزين 

، وأبــو ســعد  وأبــو الــسائب مــوىل هــشام بــن زهــرة،بــن عمــرو بــن جريــر، وأبــو زيــد
أيب املعــىل املــدين، وأبــو ســعيد أبــو ســعيد، وأبــو ســعيد بــن : احلمــيص، ويقــال
ي، وأبــو ســعيد مــوىل عبــد اهللا بــن عــامر بــن قــرب وأبــو ســعيد امل،األزدي الــشيباين

 وأبو السليل ، وأبو سلمة بن عبد الرمحن، وأبو سفيان موىل ابن أيب أمحد،كريز
 ، وأبــو الــشعثاء املحــاريب، وأبــو ســهم وهــو وهــم، والــصواب أبــو ســلمة،القيــيس

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. األسود:  يف األصل)١(



 ١٥ 
، وأبـو صــالح اخلــوزيي، وأبـو صــالح احلنفـي، وأبــو صـالح وأبـو صـالح األشــعر

 وأبـــو ، وأبـــو الـــضحاك،)١()الـــصلتوأبـــو ( ،الـــسامن، وأبـــو صـــالح مـــوىل ضـــباعة
 وأبو عبـد ، ابن عم أيب هريرة، وأبو عبد اهللا القراظ، وأبو عبد اهللا الدويسالعالية

 أم مسكني  وأبو عبد امللك موىل، وأبو عبد العزيز،اهللا املدين موىل اجلندعيني
، التبان وأبو عثامن ،موىل ابن أزهربنت عاصم بن عمر بن اخلطاب، وأبو عبيدة 

 مـوىل علقمـة وأبـو ، وأبو عثامن النهـدي، وأبـو عـثامن آخـرالطنبذي،وأبو عثامن 
 ،داين، وأبــو غطفــان بــن طريــف، وأبــو قالبــة، وأبــو عمــر الغــ]أ-٢٠١[بنــي هاشــم

 موىل ةَّلِدُماجي، وأبو ن وأبو املتوكل ال،وأبو كثري السحيميالعييش، وأبو كباش 
 وأبو مـريم األنـصاري، وأبـو مـزاحم املـدين، وأبـو ، وأبو مرة موىل عقيل،عائشة
 وأبـو ، وأبـو هاشـم الـدويس ابـن عـم أيب هريـرة، وأبو ميمونـة،مِّزَُه وأبو امل،درزم

نـه إ : وأبو حييى موىل آل جعدة، وأبو حييى يقـال،ثيالوليد موىل عمرو بن حر
 وأبـو ، وابن سيالن، وابن حسنة اجلهني،األسلمي، وأبو يونس موىل أيب هريرة

وأم الدرداء املزنية،  سحاس وكريمة بن احل، وابن وثيمة النرصي،ز الشاميَركِْم
 .الصغرى

روى عنــه نحــو مــن ثامنامئــة رجــل أو أكثــر مــن أهــل العلــم مــن : قــال البخــاري
 . وغريهمالصحابة والتابعني
 . وكان مقدمه وإسالمه سنة خيرب سنة سبع،نزل املدينة: سوقال الفال

 مواليـــه ق هبـــا عـــىلَّصدَفـــة ولـــه هبـــا دار تـــْيَُلكـــان ينـــزل ذا احل: ُّوقـــال الواقـــدي
 .فباعوها من عمرو بن بزيع

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر. وأبو صالح موىل الصلت:  يف األصل)١(



 ١٦ 
وكان : ت أبا هريرة وهو يف املسجدرأي : الطائفيلبيبةوقال عبد الرمحن بن 

 .أفرق الثنيتني ذو ظفريتنيدم بعيد ما بني املنكبني آ
ًوفضائل أيب هريرة كثرية جدا يكفيه أن أكثر أحاديـث األحكـام واإليـامن مـن 

 وكان يلزم رسول اهللا صـىل اهللا عليـه ، عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمروايته
 )١(تكفيــهوســلم منــذ أســلم إىل أن مــات رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم مالزمــة 

ه ودعـا هلـا رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم أن عىل شبع بطنه، وأسـلمت أمـه معـ
حيبـبهام اهللا إىل عبــاده املــؤمنني فاســتجاب اهللا دعــاء رســوله فلــيس مــؤمن يــسمع 

 .هبام إال أحبهام ريض اهللا عنهام
ـــرة وعائـــشة ســـنة ســـبع : عـــن هـــشام بـــن عـــروةوقـــال ابـــن عيينـــة  مـــات أبـــو هري

 . وبه قال مجاعة،ومخسني
 .هـ٥٨سنة : وقال آخرون

 .هـ٥٩مات :  نمري وأبو عمر الرضير الواقدي وأبو عبيد وابنوقال
 وهو صىل عىل عائشة يف رمضان سنة ،هو ابن ثامن وسبعني: وقال الواقدي

ًهــ نائبـا عـن وايل املدينـة، ثـم تـوىف بعـد ٥٩ وعىل أم سلمة يف شوال سنة ،هـ٥٨
 .ذلك يف تلك السنة

 .هروى عنــه الرتمــذي وغـــري، ُّيفْريَاس الــصَرِ حممــد بــن فـــ:هريــرةأبــو ) ق ت( •
 .تقدم

 . تقدم.، شيخ مسلم وغريهُّاعيَفِّ حممد بن يزيد الر:شامِأبو ه) ق ت م( •
ب يـــ، عـــن وهُّزومـــيَْخمة املَلَبـــن ســـ )٢(املغـــرية :شامِأبـــو هـــ) ق س د م خـــت( •

                                                        
 . وحتتمل غري ذلك يف األصل)١(
 .رخطأ، والتصحيح من املصد. حممد:  يف األصل)٢(



 ١٧ 
 . تقدم.وغريه
َّ القناد)١(شامِأبو ه .٢٤٩٨ َ. 

 رواه أبــو ،»ال حممــود وال مــأجوراملغبــون « :ًعــن احلــسني بــن عــيل مرفوعــا
 . وهذا منكر،حةْلَيعىل عن كامل بن ط

 .)٢(أبو هشام .٢٤٩٩
 .العسكري وعنه سهل .معاذ )٣(]أيب[عن 

 .هو وشيخه جمهوالن: قال أبو حاتم
 بــن موســى، عــن ُّهــوازيَان األَرقــَبَّالز )٤(]حممــد بــن[أبــو مهــام ) ق س د م خ( •

 . تقدم.عقبة وغريه
َّأبو مه) ق س د( • ِ حممد بن جم:اللَّام الدَ  . تقدم. عنه بندار وغريه،يبُ
َّأبــو مهــ) ق ت د م( • ُّالــسكوين الوليــد بــن شــجاع بــن الوليــد :امَ  ،، مــشهور هبــامَّ

 . تقدم.شيخ مسلم وغريه
َّأبو مه) عس د( •  . تقدم.، عنه يعىل بن عطاءُّويفُسار الكَ عبد اهللا بن ي:امَ

َّأبو مه .٢٥٠٠  .ُّيَْرصالب )٥(امَ

                                                        
 ).٩/١٨٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٨٢: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٩/١٨٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٨٢: (»ميزان االعتدال«و) ٩/٤٥٥: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 . زيادة من املصدر)٣(
 . زيادة من املصدر)٤(
 ).٩/٤٥٥: (»اجلرح والتعديل«) ٥(



 ١٨ 
 . أعرفهال:  قال أبو حاتم.روى عنه األوزاعي

 :وذكر قبله
 .ًشيخا ليحيى بن أيب كثري )١( أبا مهام .٢٥٠١
 .بن هارون )٢(أبو مهدان .٢٥٠٢

 .كذاب: قال عباس عن ابن معني
 .هيت، قايض )٣(أبو مهدان .٢٥٠٣
 .مرتوك:  قال الدارقطني. قاسم بن هبرام تقدم: اسمه.ابَّكذ: ال ابن عديق
يــى بــن  وعنــه حي،، عــن رجـل مــن خــثعم لــه صـحبةثاينْعَالــش )٤(أبـو مهــام .٢٥٠٤

 .أيب كثري
 .ٌّ، شاميُّيلََجالب )٥(ْدنِأبو ه) س د( .٢٥٠٥

 .يشَرُ وعنه عبد الرمحن بن أيب عوف اجل.عن معاوية
 . وقد تقدم حديثه يف ترمجة عبد الرمحن.روى له أبو داود والنسائي

 . املجاهيلُ، أحديقِّدِّالص )١(ْدنِأبو ه) ق( .٢٥٠٦

                                                        
 . املصدر السابق)١(
 ).٩/٤٥٦(: »اجلرح والتعديل«) ٢(
 ).٩/١٨٤: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٨٣: (»ميزان االعتدال«) ٣(
 ).٩/٤٥٥: (»اجلرح والتعديل«) ٤(
 ).٣٤/٣٨١: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ١٩ 
 وعنــه أبــو خالــد .»ةيف أربعــني شــاة شـا« :روى عـن نــافع عــن ابــن عمـر حــديث

 .الداالين
 .اسمه إبراهيم بن ميمون الصائغ: قال ابن ماكوال

 إنــام ، وهـو وهـمروى عنـه عبــد الـسالم بـن حــرب: »الكنـى«قـال ابـن منــده يف 
 .روى عن أيب خالد الداالين عنه

 .روى له ابن ماجه احلديث املذكور
 احلــارث بــن :، اســمهُّويفُ الكــُّاالينَّ الــدُّداينْمــَاهل )٢(دْنــِأبــو ه) عــس بــخ( .٢٥٠٧

 .عبد الرمحن
-٢٠١[سَالُ وأيب اجلـــ، والــضحاك بـــن مــزاحم، أيب صــالح بـــاذام:روى عــن

 .يان اجلنبيْبَ وأيب ظ،]ب
 وأبـو حنيفـة الــنعامن بـن ثابـت، وهـارون بــن ،ُّديَسـَ حممـد بـن قــيس األ:وعنـه
 .ُّداينَْمصالح اهل

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 . تقدم.، عن التابعنيُّبيِاسَّم الرْيَلُأبو هالل حممد بن س) ٤ خت( •

 .)٣(لَالِأبو ه) يس( .٢٥٠٨
 أســامء يف كلــامت هِّمــُ عــن أ، عــن عبــد اهللا بــن جعفــر،عــن عمــر بــن عبــد العزيــز

                                                        
  ).٣٤/٣٨١: (»هتذيب الكامل«) ١(

 ).٣٤/٣٨١: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٤/٣٨٢: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٠ 
 .الكرب

 عـن ،زيْجِّوعنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قالـه زكريـا بـن حييـى الـس
 .عبد العزيز، عن بيْهَعمرو بن عثامن احلميص، عن حممد بن خالد الو

واب، َّ وهو الص، عن هالل، عن عبد العزيز:وقال عبد اهللا بن داود وغري واحد
 . وقد تقدم.وهو هالل أبو طعمة موىل عمر بن عبد العزيز

 .التغلبي )١(لَالِأبو ه .٢٥٠٩
 . وعنه ابن إسحاق.عن ابن عباس

ً، وسامه عمريا ، وقال»الضعفاء«ذكره البخاري يف   .ال يتابع عليه: ُ
 . تقدم.، تابعينيَصُان بن حَّيَ ح،ُّديََساج األَّيَأبو اهل) س ت د م( •

 .ُّيِمَلَْسر األْهَ بن دَْرصبن ن )٢(ثمْيَأبو اهل) س( .٢٥١٠
 وعنـــه حممــد بـــن إبــراهيم التيمـــي، قالـــه .روى عــن أبيـــه قــصة مـــاعز بــن مالـــك

 . عن حممد بن إبراهيم، عن حممد بن إسحاق،يعَرُإبراهيم بن سعد ويزيد بن ز
 عـن ، عـن حممـد بـن إبـراهيم، عن حممـد بـن إسـحاق:بو خالد األمحروقال أ

 . وهو وهم،أيب عثامن بن نرص السلمي
 . أيب سعيدُ، صاحبُّيِارَوْتُثم العْيَأبو اهل) ٤ بخ( •

 . تقدم.ديامن بن عمرو بن عبَلُ س:اسمه
 .اسمه عامر: ب، قيلَصَ صاحب الق،ُّويفُ الكُِّيادَُرامل )١(ثمْيَأبو اهل) مد( .٢٥١١

                                                        
 ).٩/١٨٣: (»يزانلسان امل«و) ٤/٥٨٢: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٣٤/٣٨٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢١ 
 وســعيد بــن ، وســعيد بــن جبــري، وإبــراهيم النخعــي،ِّمــيْيَّ إبــراهيم الت:وى عــنر

 .املسيب
 وســفيان الثـــوري، ،يَ واحلــسن بـــن صــالح بــن حـــ، إرسائيــل بـــن يــونس:وعنــه

 .وعيل بن صالح بن حي
 .ال بأس به: قال أبو حاتم

 .»الثقات«وذكره ابن حبان يف 
 عــن ، عــن أيب اهليــثم،مــن حــديث إرسائيــل »املراســيل«روى لــه أبــو داود يف 

ط إىل ْيَعــُبــة بــن أيب مْقُب عَلَأن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم صــ« :إبــراهيم التيمــي
 .احلديث »...شجرة

به فيـشً فـإن كـان كـان صـحيحا ،ثمْيـَخ عـن اهلَسُّووقع يف بعـض النـ: قال شيخنا
 . واهللا أعلم.أن يكون اهليثم بن حبيب  الصرييف

 . كثري:، موىل عقبة بن عامر، اسمهُّيِْرصامل )٢(ثمْيَأبو اهل) س د بخ( .٢٥١٢
 ًرةْوَمــــن رأى عــــ« : عــــن عقبــــة بــــن عــــامر حــــديث،ريْجــــَني احلَخــــُروى عــــن د

 .عن عقبة بن عامر نفسه ليس بينهام أحد: ، وقيل»رتهاَسَف
 .وخيُنَقمة التْلَ كعب بن ع:وعنه
 .الضمري )٣(ثمْيَأبو اهل .٢٥١٣

                                                        
 ).٣٤/٣٨٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٣٨٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
: »لـــــــسان امليـــــــزان«و) ٤/٥٨٤: (»ميـــــــزان االعتـــــــدال«و) ٩/٤٥٣: (»اجلـــــــرح والتعـــــــديل«) ٣(



 ٢٢ 
 . وعنه احلكم بن حممد.عن سعيد بن أيب عمرة

 .جمهول: ل أبو حاتمقا
ُّيشَرُالق )١(ثمْيَأبو اهل .٢٥١٤ ِ. 

 .عن موسى بن عقبة
 .ابَّذَك: ُّديَْزقال األ
 . ُّديْبَالع )٢(ثمْيَأبو اهل .٢٥١٥

ْعن أيب جم  .وعنه رشيك. لزِ
 .منكر احلديث: قال ابن حبان

                                                        
)٩/١٨٥.( 

 ).٩/١٨٦: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٨٤: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٩/١٨٥: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٨٤: (»االعتدالميزان «) ٢(



 ٢٣ 

 
 . تقدم.، تابعيمروَع، جابر بن عزأبو الوا) ق ت م بخ( •

: اسـمه احلـارث بـن مالـك، وقيـل: ، صـحايب، قيـلُِّيثْيَّالل )١(ِدأبو واق) ع( .٢٥١٦
د بــن جــابر بــن يعــوف بــن احلــارث بــن أســ: ف، وقيــلْوَاحلــارث بــن عــ

ع بن عامر بـن ليـث بـن بكـر بـن عبـد منـاة بـن ْعويرة بن عبد مناة بن شج
إنه : عيل بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مرض املدين، قيل

 .ًشهد بدرا
 .يه نظروف: قال شيخنا
 .، وعمر وعن أيب بكر، النبي صىل اهللا عليه وسلم:روى عن
 وسنان بن ، وسليامن بن يسار، وسعيد بن املسيب، بن سعيدرسُ ب:روى عنه
 ،يـد بــن عمـري، وابنـه عبـد امللـك بـن أيب واقــدَبُ، وعبـد اهللا بـن عُّيلَؤُأيب سـنان الـد

عطـاء بـن يـسار، وموسـى بـن وعبيد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة، وعـروة بـن الـزبري، و
 وابنـه واقـد بـن أيب واقـد، ،طلحة بن عبيد اهللا، ونافع بن رسجس موىل ابن سـباع

إن أبــا : ة مــوىل عقيــل، وقيــلَّرُ، وأبــو مــالغفــاري، وأبــو مــراوح ُّيلَؤُوأبــو ســنان الــد
 أنـه ولـد يف العـام الـذي ولـد ُّيـاديِّزسعيد اخلدري روى عنه، وذكـر أبـو حـسان ال

 .اسفيه ابن عب
                                                        

 ).٣٤/٣٨٦: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٤ 
 .وفيه نظر: قال شيخنا

تـويف : قال الواقدي وحييى بن بكري وحممد بن عبد اهللا بن نمري وغـري واحـد
 .سنة ثامن وستني 
: عن سـبعني، وقـال غريمهـا:  وقال ابن بكري،عن مخس وستني: قال الواقدي

 .عن مخس وسبعني، وكان قد جاور بمكة سنة ودفن يف مقربة املهاجرين
، عــــن  صــــالح بـــن حممـــد بــــن زائـــدة:غريَّيثــــي الـــصَّ اللأبـــو واقـــد) ق يس ت د( •

 . تقدم.التابعني
 .]أ-٢٠٢[ تقدم. تابعي، مشهور هبام،مةَلَيق بن سِقَ، شأبو وائل) ع( •
 .، عــن التــابعني)١(بجــري عبــد اهللا بــن :ُّعاينْنَّ الــصُّاديَرُ املــّاصَأبــو وائــل القــ) د( •

 .تقدم
 . تقدم.ابعي، تفْوَجرب بن ن )٢(اكَّدَأبو الو) ق ت د م( •

 وقـد ،ُّيْرصَ البـُّيْريَشُن القـْزَمـة بـن حـَُام بـن ث) ٣(دْرَأبـو الـو) عس ت د بخ( .٢٥١٧
 .تقدم باقي نسبه يف ترمجة أبيه

وعبــد ، )٤(بــرثن وعبــد الــرمحن بــن آدم مــوىل أم ،شــبْوَر بــن حْهَ شــ:روى عــن
 واجلـــالح ، صـــاحب بـــاللِّميَلُّداس الـــسْرِوعمـــرو بـــن مـــالبـــيلامين، الـــرمحن بـــن 

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. حييى:  يف األصل)١(
 .أبو وجزة السعدي:  ذكر املزي قبله)٢(
 ).٣٤/٣٨٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. يونس:  يف األصل)٤(



 ٢٥ 
 .اسمه عيل:  قيل،حممد احلرضمي، وابن أعبد )١(، وأيبعامريال

 .ُّيريَرُ سعيد اجل:وعنه
 .هُث عنه غريَّما حد: قال الدارقطني
 . وقد روى عنه شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي،هكذا قال: قال شيخنا
 .ًكان معروفا قليل احلديث: قال ابن سعد

 سكن مرص، لـه ،اسمه حرب: يل ق، له صحبة،ُّاملازين )٢(دْرَأبو الو) ق( .٢٥١٨
 عــن ، عــن يزيــد بــن أيب حبيــب،عنــدهم حــديث واحــد يرويــه ابــن هليعــة

ت، وإن َّرَإيــاكم والــرسية التــي إن لقيــت فــ« :ًهليعـة بــن عقبــة عنــه موقوفــا
 .»تَّلَنمت غَغ

 . تقدم.، تابعيد بن عبد الرمحنِ فائ:قاءْرَأبو الو) ق ت( •
 . تقدم.، تابعيبْيَُساد بن نَّبَ ع:ُّيسْيَيضء القَأبو الو) ق عس( •

 . وسلامن، زيد بن أرقم:، عن)٣(اصَّقَأبو و) ت د( .٢٥١٩
 ومها جمهوالن، وروى احلسن البـرصي عـن أيب وقـاص ، أبو النعامن:وعنه

 .عن عمر يف فضل املؤذنني
 . تقدم.ُّؤايسُّليح الرَاح بن مَّرَ اجل:كيعَأبو و) ق ت د م بخ( •

                                                        
 .، والتصحيح من املصدرخطأ. وأبوه:  يف األصل)١(
 ).٣٤/٣٩٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ). ٣٤/٣٩١: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٦ 
 . تقدم.، تابعيُّباينْيَّن الشنرتة بن عبد الرمحَ ع:أبو وكيع) س( •
 موســــى، عــــن الــــشافعي :، اســــمهُّأبــــو الوليــــد بــــن أيب اجلــــارود املكــــي) ت( •

 . تقدم. وعنه الرتمذي،وغريه
، روى عنـه الرتمـذي ُّمـشقيِّار الدَّكـَ أمحـد بـن عبـد اهللا بـن ب:أبو الوليـد) ق ت( •

 . تقدم.وغريه
 . تقدم.عن شعبة وغريه، ُّياليسَّ هشام بن عبد امللك الط:أبو الوليد) ع( •
 . تـــابعي،ب ابـــن ســـريينْيَسُ، نـــُّ عبـــد اهللا بـــن احلـــارث البـــرصي:أبـــو الوليـــد) ع( •

 .تقدم
 . تقدم.، تابعيُّعيِاشَُجكة املَرَأبو الوليد ب) ق د( •

 .ُّكيَامل )١(أبو الوليد) م( .٢٥٢٠
 وعنـــه زيـــد بـــن أيب .ابرةَخـــُنـــة واملَابَزُواملاملحاقلـــة عـــن جـــابر يف النهـــي عـــن 

 .نيسةأ
 .اسمه يسار بن عبد الرمحن: قال أبو حاتم
 . هو سعيد بن ميناء:وقال غريه

 .)٢(أبو الوليد) د( .٢٥٢١
 وعنــه عمــر بــن ســليم . الــذي يف املــساجدَىصَعــن عبــد اهللا بــن عمــر يف احلــ

                                                        
 ).٣٤/٣٩٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٣٩٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٧ 
 .ُّالباهيل

ريج عــن أبــو الوليـد مـوىل رواحــة عـن ابـن عمــر، وروى ابـن جـ: قـال أبـو حـاتم
 .عبد اهللا بن عبد اهللا عنه

 .هو عبد اهللا بن احلارث البرصي نسيب ابن سريين: ل غريهوقا
 .)١(أبو الوليد .٢٥٢٢
 .فه عيل بن املدينيَّعَ ض.اسِمحن عمرو بن ع
 .ُّزوميَْخامل )٢(أبو الوليد .٢٥٢٣

 . تقدم. هو خالد بن إسامعيل.ابنيَّأحد الكذ
ك يف ترمجـــــة أيب َّ الوليـــــد بالـــــش.أبـــــو الوليـــــد املغـــــرية أو أبـــــو املغـــــرية) يس( •

 .البجيلاملغرية 
 وعنــه .، عـن خولــة بنــت محـزة بــن عبـد املطلــبوطاُنَبيـد ســُأبـو الوليــد ع) ت( •

 . تقدم.ُّيُربْقَسعيد امل
َونقةأبو  .٢٥٢٤ ْ َ)٣(. 
 .»أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز« :قال

                                                        
 ).٩/١٨٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٨٥: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٩/١٨٨: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٨٥: (»ميزان االعتدال«) ٢(
وراجـع تعليـق حمققـه عــىل ) ٩/١٨٩: (»لـسان امليــزان«و) ٩/٤٥٢: (»اجلـرح والتعـديل«) ٣(

 .هذه الرتمجة



 ٢٨ 
 .قاسم بن سالم عن حفص بن غياث عنهروى أبو عبيد ال
 .ال أعرفه: قال أبو حاتم

 .مةَامَه يف أهل اليُ حديث.، له صحبةُّيِمَشُاجل )١(بْهَأبو و) س د بخ( .٢٥٢٥
 . وعنه عقيل بن شبيب.روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 .شان من اليمنْيَ، وجُّيِْرص املُّشاينْيَاجل )٢(بْهَأبو و) ق ت د( .٢٥٢٦
:  قـال ابـن يـونس.عكـسه:  وقـال غـريه،شعَْو بن اهلمَلْيَّاسمه الد: قال الرتمذي
 وهـو عنـدي خطـأ، ،عشـراق واسـمه الـديلم بـن اهلو أهل العـْنِ م:يقول أهل العلم

 .وهو عبيد بن رشحبيل
 .ِّنيْيَعُّراش الرِ وأيب خ، وعبد اهللا بن عمرو،وزْريَحاك بن فَّ الض:روى عن
ِوة، وعبـد اهللا بـن هلْرَ إسحاق بـن عبـد اهللا بـن أيب فـ:روى عنه  وعمـرو بـن ،يعـةَ
 .ب املرصيون ويزيد بن أيب حبي، والليث، وحييى بن أيوب،احلارث

 .يف إسناده نظر: قال البخاري
 عنــــه إســـامعيل بــــن ،ٌّ شـــامي،بيــــدُبيــــد اهللا بـــن عُ ع:ُّالعـــيَب الكْهــــَأبـــو و) ق د( •

 .عياش وغريه تقدم
 :وهلم شيخ آخر يقال له

                                                        
 ).٣٤/٣٩٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٣٩٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٩ 
 .ٌّ تابعي،ُّالكالعي )١(بْهَأبو و .٢٥٢٧

 .ُّمشقيِّ وعنه عبد الرمحن بن مرزوق الد.عن عبد اهللا بن عمرو
 .]ب-٢٠٢[»الكنى املجردة«يف ذكره البخاري 
 .فيه نظر: قال ابن يونس

 . تقدم.، عن ابن املبارك وغريهُّيِوزَْراحم املَزُب حممد بن مْهَأبو و) ت( •

                                                        
 ).٣٤/٣٩٥: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣٠ 

 
إنــه :  ويقــال،ابــن الس: ، لــه صــحبة، يقــالُّزاعــيُاخل )١(أبــو الس) خــت( .٢٥٢٨

 . غنمةعبد اهللا بن 
ابــن الس، لــه صــحبة، وقــال ابــن : ويقــال، ُّاعــيَُزأبــو الس اخل: قــال أبــو حــاتم

 .أبو الس هذا له صحبة: املديني
 .روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم حديثني: بةْيَقال يعقوب بن ش
ويـــذكر عـــن النبـــي صـــىل اهللا عليـــه : »صـــحيحه«كـــاة مـــن َّ يف الزُّقـــال البخـــاري

 .)٢(وسلم عىل إبل الصدقة للحج
 عن حممد بن إبراهيم :مد بن إسحاقثنا حم: ثنا حممد بن عبيد: وقال أمحد
لنا ََمح: ، قالّاعيَُز عن أيب الس اخل،بانْوَ عن عمر بن احلكم بن ث،بن احلارث

 مـا نـرى أن : فقلنـا، الـصدقة ضـعاف للحـجِ مـن إبـلٍالنبي صىل اهللا عليـه عـىل إبـل
بتموها كرما من بعري إال ويف ذروته شيطان فإذا «:  قال.حتملنا هذه يا رسول اهللا

 .»ا كام أمركم ثم امتهنوها ألنفسكم فإنام حيمل اهللااذكروا اسم اهللا عليهف

                                                        
 ).٣٤/٣٩٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم عــىل إبــل محلنــا: ويــذكر عــن أيب الس:  كـذا، وصــواب العبــارة)٢(

 .الصدقة للحج



 ٣١ 

 
 : اســــمه،حييــــى )١(]أيب[، جــــد إبــــراهيم بــــن حممــــد بــــن ُّســــلميَيــــى األَأبــــو حي •

 . تقدم يف األسامء. تابعي،عانْمَس
 . تــابعي،عَدْصِ مــ: اســمه،بَقــْرَُعاملاألجــرد : ، ويقــالأبـو حييــى األعــرج) ٤م( •

 .تقدم
، مــشهور هبـــام، روى زاَّزَأبــو حييــى حممــد بــن عبـــد الــرحيم البــ) س ت د خ( •

 . تقدم.عنه البخاري وغريه
 إســامعيل بــن إبــراهيم، روى عــن :، اســمهُّويفُ الكــُّمــيْيَّأبــو حييــى الت) ق ت( •

 . تقدم. وغريه،إبراهيم بن الفضل
بـن عبـد اهللا بـن  عبيـد اهللا :، اسـمهُّينَدَ املـُّميْيَّأبو حييى الت) ق عس ت د بخ( •

 . تقدم. تابعي،بَهْوَم
 :وهلم شيخ آخر يقال له

 . إسامعيل بن عبد اهللا:، اسمه)٢(أبو حييى .٢٥٢٩
 عن النبـي صـىل اهللا ، عن أيب هريرة، عن أبيه،ل بن أيب صالحيَهُيروي عن س

                                                        
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)١(
 ).٣٤/٤٠٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٢ 
 .»اءة اإلمام له قراءةمن كان له إمام فقر« :عليه وسلم
 .از الذي سكن الريََّز اخلُّاد الكويفَّبَ حممد بن ع:وعنه

 .ديث، ذكره ابن أيب حاتم عن أبيهوهو مرتوك احل
 .ًر متييزاِكُذ

، عـــن ُّينَّامِأبـــو حييـــى عبـــد احلميـــد بـــن عبـــد الـــرمحن احلـــ) ق ت د مـــق بـــخ( •
 . تقدم.األعمش وغريه

ـــِ ع:، اســـمهُّويـــل الكـــويفَّأبـــو حييـــى الط) ق ت( •  وهـــو باســـمه ،ران بـــن زيـــدْم
 . تقدم.هي وغريِّمَ عن زيد الع،أشهر
ُّنــايسُ الكُّويفُات الكـــَّتـــَالق )١(أبـــو حييــى) ق ت د بــخ( .٢٥٣٠  ،ّتَ، صـــاحب القـــِ

مسلم، : عبد الرمحن بن دينار، وقيل:  وقيل،دينار:  وقيل، زاذان:اسمه
 .انَّبز: يزيد، وقيل: وقيل
 .، وجماهد حبيب بن أيب ثابت، وعطاء:روى عن
 وسـفيان الثـوري، ،مـةَثْيَ وزيـاد بـن خ، وخديج بـن معاويـة، إرسائيل:روى عنه

 وأبـو ،طر بن خليفـة، وكامـل أبـو العـالءفوسليامن بن قرم، وسليامن األعمش، و
 .اش، وأبو حييى الطويلَّيَبكر بن ع

 روى إرسائيـــل عـــن أيب حييـــى :قيـــل ليحيـــى القطـــان: قـــال عـــيل بـــن املـــديني
 .ً منهام مجيعايتمل يؤت منه أ:  قال؟القتات ثالثامئة حديث

 .فهِّعَضُ كان رشيك ي:هللا بن أمحد عن أبيهوقال عبد ا
                                                        

 ).٣٤/٤٠١: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣٣ 
 .ًرسائيل أحاديث كثرية مناكري جداروى عنه إ: وقال األثرم عن أمحد

 .ضعيف: اس عن ابن معنيَّبَوقال ع
 .ثقة:  عثامن الدارمي عن ابن معنيوقال

 )١(هو يف الكوفيني مثل: ن معني يقولسمعت اب: وقال أمحد بن سنان القطان
 .ثابت يف البرصيني
 .ليس بالقوي: وقال النسائي
 . إال أنه يكتب حديثه، يف حديثه بعض ما فيه:وقال ابن عدي

مـوىل األنـصار، : موىل قـيس بـن خمرمـة، وقيـل، ُّيشَرُالق )٢(أبو حييى) س د( •
 .اسمه زياد، تابعي تقدم

 .  املكي)٣(أبو حييى) ق( .٢٥٣١
م اهليـثم  وعنه أبـو احلكـ.عن عمر يف االحتكارروى عن فروخ موىل عثامن 

 .قد تقدم ذكر حديثه يف ترمجة فروخ و.بن رافع الباهيل
 .، وزعم ابن أيب عاصم أنه مصدع»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

 .ُِّيَكامل )٤(أبو حييى) ق س د عخ( .٢٥٣٢
وعنـه موسـى بـن  .»ر له مدى صوتهَفْغُن يِّاملؤذ« :روى عن أيب هريرة حديث

 .أيب عثامن
                                                        

 .مكررة. مثل، مثل:  يف األصل)١(
 ).٣٤/٤٠٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٤/٤٠٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٤/٤٠٤: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٤ 
 .عم أنه سمعان األسلمي وز»الثقات«ذكره ابن حبان يف 

، حديثـه يف ُّزومـيَْخة املْريَبـُدة بـن هْعـَمـوىل آل ج )١(أبو حييى) ق م بخ( .٢٥٣٣
 .]أ-٢٠٣[الكوفيني

ً صىل اهللا عليـه وسـلم طعامـا قـط إن ما عاب رسول اهللا« :روى عن أيب هريرة
 .»كهَرَه وإال تَلَاشتهاه أك

 .روى عنه األعمش
 .ارَّقَأبو حييى الو •

 . تقدم. هو زكريا بن حييى.لكبارأحد الكذابني ا
 .)٢(أبو حييى .٢٥٣٤

 . وعنه موسى بن أيب عثامن.عن أيب هريرة
 .ال يعرف: قال ابن القطان

 .زالبزا )٣(أبو حييى .٢٥٣٥
 .امين يف عداد من يضع احلديثيصاحب التصانيف، ذكره السل

 .دْيَوُ بن سّيَعبد احل )٤(أبو حييى .٢٥٣٦
 قـال .»الكـامل«ه، هكـذا قـال يف  وعنه ابـن ماجـ.ِّفاعيِّروى عن أيب هشام الر

                                                        
 ).٣٤/٤٠٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .»اللسان«، ومل أجده يف)دار الكتب.  ط٧/٤٤٤: (»ميزان االعتدال«) ٢(
 ).٩/١٩٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٨٧: (»ميزان االعتدال«) ٣(
 ).٣٤/٤٠٥: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٥ 
ه مـن شـيوخ أيب ُّ وأظنـ،ًرا يف كتاب ابن ماجه وال يف غريهْكِومل أجد له ذ: شيخنا

 . واهللا أعلم،اوي عن ابن ماجهَّان الرَّطَاحلسن بن سلمة الق
 .)١(أبو حييى .٢٥٣٧

 .بن عطية )٢(شمرشيخ 
 .ال أعرفه، وكذلك قال ابن معني: لقال أمحد بن حنب

 .)٣(أبو حييى .٢٥٣٨
 .)٤(]حارص أهل السوس [أن أبا موسىاملزين عن خالد بن زيد 

 .، موىل آل الزبري)٥(أبو حييى)أ( .٢٥٣٩
 .وعنه أبو سعيد األنصاري. )٦(عن بن الزبري

 .، هـو وقـاء بـن إيـاس، روى عـن التـابعنيُِّي الـوالبُّسـديَيزيـد األأبـو ) س قـد( •
 .تقدم
 . الكبريُّيِْرص املُّالينْوَاخل )٧(أبو يزيد) ت( .٢٥٤٠
 . وعنه عطاء بن دينار.» الشهداء أربعة«: ، عن عمر حديثْدَيبُوى عن فضالة بن عر

                                                        
 ).٩/١٩٠: (»زانلسان املي«و) ٤/٥٨٧: (»ميزان االعتدال«و) ٩/٤٥٨: (»اجلرح والتعديل «)١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. برش:  يف األصل)٢(
 ).٩/١٩٠: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٨٧: (»ميزان االعتدال«و) ٩/٤٥٨: (»اجلرح والتعديل«) ٣(
 . زيادة من املصدر، يظهر أهنا سقطت من األصل)٤(
 .)٢/٥٦٢: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢٢١٨: (»التذكرة«و) ٥٦٣ص: (»اإلكامل«) ٥(
 .ومل يذكر هذا يف اإلكامل وال التعجيل. عن الزبري:  يف التذكرة)٦(
 ).٣٤/٤٠٦: (»هتذيب الكامل«) ٧(



 ٣٦ 
حـسن غريـب ال نعرفـه إال مـن حـديث : روى له الرتمذي هذا احلديث، وقـال

قــــد روى ســـعيد بــــن أيب أيـــوب هــــذا : ً وســـمعت حممــــدا يقـــول،عطـــاء بـــن دينــــار
 .عن أيب يزيداحلديث عن عطاء بن دينار عن أشياخ من خوالن، ومل يذكر فيه 

 .غريَّ املرصي الصُّالينْوَاخل )١(أبو يزيد) ق د( .٢٥٤١
 .ِّيفَدَّار بن عبد الرمحن الصَّيَعن س
 .قْدِكان شيخ ص:  وقال ومروان بن حممد الطاطري،،بْهَ عبد اهللا بن و:وعنه

 .ًرويا له حديثا تقدم يف ترمجة سيار
 .)٣(ُّيِّنِّالض )٢(زيدَأبو ي) ق س( .٢٥٤٢

 خــادم النبـي صــىل اهللا عليــه ،بنـت ســعيد: ، ويقــال)٤(ديت ســع ميمونــة بنـ:روى عـن
 .وسلم

ـــُوعنـــه زيـــد بـــن ج ـــا :نـــا عبـــد اهللا بـــن جعفـــرث:  قـــال أبـــو نعـــيم األصـــبهاين،ريَب  ثن
ــُ ثنــا أبــو ن:إســامعيل بــن عبــد اهللا  عــن زيــد بــن ، ثنــا إرسائيــل:م الفــضل بــن دكــنيْيَع

ِّالضني عن أيب يزيد ،جبري  مـوالة النبـي صـىل اهللا عليـه ديمونة بنـت سـعْيَعن م، )٥(ِّ
ــَل عــن وِئُ ســوســلم أن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم  ، فيــهَْريَال خــ«: قــالف ،نــاِّد الزَل

                                                        
 ).٣٤/٤٠٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٤٠٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. الضبي:  يف األصل)٣(
 .وهو وجه آخر يف اسم أبيها. سعد:  يف املصدر)٤(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. الضبي: ألصل يف ا)٥(



 ٣٧ 
 .» زناَ ولدَِق من أن أعتَّ إيلُّأجاهد هبام أحب )١(ننعال

 .م الفضلْيَعُرواه النسائي وابن ماجه من حديث أيب ن
عــن رجــل قبــل امرأتــه ومهــا أن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم ســئل : )٢(وبــه

 .)٣(»قد أفطرا«: صائامن فقال
 .ًم أيضا، وهذا مجيع ما له عندمهاْيَعُرواه ابن ماجه من حديث أيب ن

 .ثه يف أهل البرصة حدي،ُّدينيَامل )٤(أبو يزيد) س خ( .٢٥٤٣
، هريــرة وأيب ،رمــةكِْ وع، وعبــد اهللا بــن عمــر، ذكــوان مــوىل عائــشة:روى عــن
 .ابنة عفيف هلا صحبة:  وامرأة منهم يقال هلا،منْيَ أِّ وأم،سْيَمُوأسامء بنت ع
 وأيــوب ،ُّاينَّدُعث بــن جــابر احلــْشــَ، وأُّ إســامعيل بــن مــسلم املكــي:روى عنــه

 وســـعيد بـــن أيب عروبـــة، ،امنْهـــَ واحلكـــم بـــن ط،، وجريـــر بـــن حـــازمُّتياينْخِّالـــس
الم بـــن ت بــن دينــار، وعبــد الــسْلَّتم، والــصْســـُم بــن مــسكني، وصــالح بــن رَّوســال

 ،، ومبارك بن فضالةُّعيَطَبن كعب الق )٥(ة بن خالد، وأبو اهليثم قطنَّرُعجالن، وق
 .وأبو هالل الراسبي
 قال أبو .ال أعرفه: سئل مالك عنه فقال، )٦(شيخ: سئل عنه فقال: قال أبو حاتم

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. نعلني:  يف األصل)١(
 .وما أثبتناه من املصدر. وفيه:  يف األصل)٢(
 .خطأ» قد أفطر«:»هتذيب الكامل« يف مطبوعة)٣(
 ).٣٤/٤٠٩: (»هتذيب الكامل«) ٤(
 .خطأ» فطر«:»هتذيب الكامل« يف مطبوعة)٥(
 ...شيخ: سئل أيب عنه فقال: قال ابن أيب حاتم: عبارة كذا، وصواب ال)٦(



 ٣٨ 
 .ىَّمَسُ ال ي،ويكتب حديثه: حاتم

 .ًال أعلم له اسام: وقال أبو زرعة
 .؟تسأل عن رجل روى عنه أيوب: سألت أمحد عنه فقال: وقال أبو داود

 .ثقة: قال إسحاق عن ابن معني
، مـــوىل آل قـــارظ حلفـــاء بنـــي  والـــد عبيـــد اهللا،ُّكـــيَامل )١(أبـــو يزيـــد) ق ت د( .٢٥٤٤

 .زهرة
 .، وعمر بن اخلطاب سباع بن ثابت:روى عن

 .»الثقات«ذكره ابن حبان يف 
 . تقدم. تابعي،أبو نرص: ، ويقالُّائيَنُأبو يزيد حييى بن يزيد اهل) د م( •
 .)٢(ل بن ذراعيَهُ، يف ترمجة سأبو يزيد) بخ( •

 .)٣(أبو يزيد)أ( .٢٥٤٥
 . وعنه حجاج بن أرطأة.موىل عبد اهللا بن احلارث، عن أم جندب األزدية

 .)٤(أبو يزيد)أ( .٢٥٤٦

                                                        
 ).٣٤/٤١٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. ذارع:  يف األصل)٢(
 ).٢/٥٦٣: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢٢٢٠: (»التذكرة«و) ٥٦٣ص: (»اإلكامل«) ٣(
 ).٢/٥٦٢(: »تعجيل املنفعة«و) ٤/٢٢٢٠: (»التذكرة«و) ٥٦٣ص: (»اإلكامل«) ٤(



 ٣٩ 
 .]ب-٢٠٣[ وعنه ابنه حكيم. عن النبي صىل اهللا عليه وسلم،صحايب
ُّيشَرُالق )١(سارَأبو ي) د( .٢٥٤٧ ِ. 

 . أيب هريرةّمَ ابن عِّويسَّروى عن أيب هاشم الد
 . والليث بن سعد،ُّ األوزاعي:وعنه

 .جمهول: قال أبو حاتم
 .ل بن يونسَّضَفُم حديثه يف ترمجة املَّدَقَ وقد ت،روى له أبو داود

 .)٢(أبو يسار .٢٥٤٨
 . وعنه الثوري.ب بن خالد احلميصْهَعن و

 .»الكامل«هكذا قال يف 
 . وتقدم.و خطأ، إنام هو أبو سنان سعيد بن سنان الشيباينوه: قال شيخنا

 . تقدم.ب بن عمروْعَ اسمه ك،ٌّ، صحايبُّ األنصاريََرسأبو الي) ٤ م بخ( •
 . تقدم. تابعي،دانْقَ واقد ولقبه و:، اسمهفور األكربْعَأبو ي) ع( •
طاس، روى عـن ْسِ، اسـمه عبـد الـرمحن بـن عبيـد بـن نـفور األصغرْعَأبو ي) ع( •

 . تقدم. وغريه،الضحىأيب 
 :فأما
 .ويفُ الكُّقفيَّالث )١(فورْعَأبو ي .٢٥٤٩

                                                        
 ).٣٤/٤١١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٤١٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٤٠ 
 .موىل سعيد بن العاص

 . بن عبد اهللاويعقوب ، وعبد اهللا بن أيب نجيح، سعيد بن املسيب:سمع
 .)٢( ومنصور بن أيب إسحاق، الضحاك بن عثامن:وعنه

 .ليس به بأس: قال أبو زرعة
 وعنـه أبــو داود، ثنــا ،ن يوســف، عــن هــشام بـداديْغـَ الب)٣(أبـو يعقــوب) د( .٢٥٥٠

هـــو إســـحاق بـــن أيب : رجـــل ثقـــة يكنـــى أبـــا يعقـــوب، قـــال ابـــن عـــساكر
 .إرسائيل

 . تقدم.ف بن حييىُ، يوسُّيطيَُوأبو يعقوب الب) ت ل( •
 عبــد اهللا بــن حييــى بــن ســلامن، يــروي عــن :، اســمهوأمَّأبــو يعقــوب التــ) ق د( •

 .التابعني تقدم
 :وهلم شيخ آخر يقال له

 ،ٌّيِْرصَف بن نافع بن عبـد اهللا بـن أرشس، بـُ يوس:، واسمه)٤(أبو يعقوب .٢٥٥١
 .نادِّعن عبد الرمحن بن أيب الز

ـ، جعفر بن عبد الواحد:وعنه اه، َّنـَ، وهـو الـذي كُّميْيَد وحممـد بـن يـونس الكُ
 .ويقال فيه التوأم

                                                        
 ).٩/٤٦٠: (»اجلرح والتعديل«) ١(
 .األسود:  كذا، ويف املصدر)٢(
 ).٣٤/٤١٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٤/٤١٤: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٤١ 
 إسحاق بن إبراهيم، عن يونس بن عبيـد :، اسمهُّيِفَقَّأبو يعقوب الث) ق ت د( •

 .تقدم .وغريه
 . إسحاق بن إبراهيم: اسمه،ُِّينَْينُعقوب احلَأبو ي) ق د( •

 . تقدم.ين وغريهَزُ املبن عوفبن عمرو عن كثري بن عبد اهللا 
 .)١(أبو يعقوب .٢٥٥٢

 .عن هشام بن عروة
 .كذاب: قال حييى بن معني

 :و
 .اطَّيَ اخل)٢(أبو يعقوب)أ( .٢٥٥٣

 . وعنه سعيد بن أيب هالل.عن أيب سعيد اخلدري
 . تقدم.، عنه البخاري وغريهُّيِزَّوَّت التْلَّبن الصحممد :ىلْعَ يأبو) س خ( •
 . تقدم. عن التابعني،ُّوريَّىل الثْعَ منذر بن ي:ىلْعَأبو ي) ع( •
 . تقدم.، تابعيُّيلََجمري البُ عثامن بن ع:قظانَأبو الي) ق ت د( •
 روى عنـه ، مـشهور هبـام،ُّيصْمـِ احلُّراينْهـَ احلكم بن نافع الب:امنَأبو الي) ع( •

 . تقدم. وغريه،البخاري
ثري بن َك:  كثري بن اليامن، وقيل:، اسمهُّدينيَال املَّحَّالر )١(امنَأبو الي) د( .٢٥٥٤

                                                        
 ).٨/١٩٢: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٨٩: (»ميزان االعتدال«) ١(
 ).٢/٥٦٤: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢٢٢٢: (»التذكرة«و) ٥٦٣ص: (»لاإلكام«) ٢(



 ٤٢ 
 .جْيَرُج
 .ة عن عائشةَّرَ، وعن أم ذاد بن أيب عمرو بن محاس عن أبيهَّدَ ش:روى عن
 .وأبو هاشم الزعفراين ،ُّاورديَرَّ عبد العزيز بن حممد الد:وعنه
 .»الثقات«بن حبان يف ذكره ا

ــــَّ بــــن راشــــد النَّىلَعــــُ م:نََامأبــــو الــــي) ق ت( •  عنــــه نــــرص بــــن عــــيل ،ُّيْرصَال البــــّب
 . تقدم. وغريهُّضميَْهاجل

 عنـه صـفوان بـن ،ٌّي شـاميَُ عـامر بـن عبـد اهللا بـن حلـ:ُّينَزْوَامن اهلـَأبو الـي) مد( •
 . تقدم.عمرو وغريه

، مـــشهور هبـــام، ُّويَسَفـــ الُّفيان الفـــاريسُأبـــو يوســـف يعقـــوب بـــن ســـ) س ت( •
 . تقدم.ُّروى عنه الرتمذي والنسائي

 .ينيَِدامل )٢(أبو يوسف .٢٥٥٥
 .عن هشام بن عروة

 .ليس بيشء: قال ابن معني
 .الباهيل )٣(أبو يونس .٢٥٥٦

 . وعنه شعبة ومحاد.عن مهاجر املكي
 .، شــيخ حييــى القطــان وغــريهةغريَ حــاتم بــن أيب صــ:ُّيْريَشُس القــُأبـو يــون) ع( •

 .تقدم
                                                        

 ).٣٤/٤١٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٩/١٩٣: (»لسان امليزان«و) ٤/٥٨٩: (»ميزان االعتدال«و) ٩/٤٥٦: (»اجلرح والتعديل«) ٢(
 ).٢/٥٦٤: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢٢٢٣: (»التذكرة«و) ٥٦٤ص: (»اإلكامل«) ٣(



 ٤٣ 
 . تقدم. عن التابعني، احلسن بن يزيد:، اسمهّويَس القُأبو يون) ق( •
 . تقدم.، تابعيَْريبُم بن جْيَلُ س:، موىل أيب هريرةأبو يونس) ت د م بخ( •

 .موىل عائشة، روى عن موالته عائشة، )١(أبو يونس) س ت د م بخ( .٢٥٥٧
ع بـن الـة عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن، والقعقـاَوُ وأبـو ط، زيد بن أسـلم:روى عنه

 .حكيم، وحممد بن أيب عتيق
 .»الثقات«ذكره ابن سعد يف الثانية من أهل املدينة، وذكره ابن حبان يف 

 :له عندهم ثالثة أحاديث
 يـــستفتيهًعـــن عائـــشة أن رجـــال جـــاء إىل النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم : األول
ــ  يــا رســول اهللا تــدركني الــصالة وأنــا جنــب: مع مــن وراء البــاب فقــالْسَوعائــشة ت
 . احلديث...أفأصوم
 إذا بلغــت هــذه :ًفا، وقالــتَحَصُأمرتنــي عائــشة أن أكتــب هلــا مــ« :قــال: الثــاين
َحافظوا عىل الصلوات والصالة الوسـطى ﴿ذينآفـ] أ-٢٠٤[ اآلية ْ َ ُْ ُ َّ َ َ َّ َِ ِ َِ َ َ﴾.. 

 .احلديث
ابـن بـئس «:  عىل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم فقـالٌاستأذن رجل: الثالث

 . احلديث»...ة ريشَلعا

                                                        
 ).٣٤/٤١٨: (»املهتذيب الك«) ١(



 ٤٤ 

 
 

 
 .)١(يسََْمحابن األ)أ( .٢٥٥٨

 . وعنه أبو العالء بن الشخري.عن أيب زرعة
 .)٢(رعَْدابن األ)أ( .٢٥٥٩

 . وعنه زيد بن أسلم.روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
 .)٣(نانأذابن )أ( .٢٥٦٠
 . وعنه عطاء بن السائب.علقمة ألف درهم أسلفت :قال

 .ان ابن أبجرَّيَ عبد امللك بن سعيد بن ح:، هوجرَْبابن أ •
 . وابناه سعيد وعبد اهللا، عبد الرمحن بن أبزى:، هوىَزَْبابن أ •

                                                        
 ).٢/٥٦٨: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢٢٢٥: (»التذكرة«و) ٥٦٥ص: (»اإلكامل«) ١(
 ).٢/٥٦٨: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢٢٢٥: (»التذكرة«و) ٥٦٥ص: (»اإلكامل«) ٢(
وقـــــد ) ٢/٥٦٩: (»تعجيـــــل املنفعــــة«و) ٤/٢٢٢٥: (»التــــذكرة«و) ٥٦٥ص: (»اإلكــــامل«) ٣(

 . خمتلفةورد يف هذه املصادر عىل أوجه



 ٤٥ 
 . بن كعبَيبُ حممد بن أ: هو، بن كعبَُّيبابن أ •
 .، هو عبد اهللاحَلَْجابن األ •
 .حممد بن الشافعي و،، عبد اهللا األوديريسِْدابن إ •
 .حبيب بن الرمحن عبد :هو ،كَدْرَأ ناب •

 .يامنَلُوس ،اهللا عبد :اثنان ،قمْرَأ بنا •

 .حممد :إسحاق بنا •
ة َّفُ، أن النبـــي صــــىل اهللا عليــــه وســـلم جــــاءهم يف صــــ)١( األســــقعُابـــن) د( .٢٥٦١

 وعنـه مـوىل لـه . احلـديث؟ أي القرآن أعظـم:الناس فسأله ،املهاجرين
 .رجل صدق

 .ةَّفُّهو بكري صحايب من أهل الص: مقال أبو حات
 ألنه من بني ليث بن بكر بن عبد ،هو واثلة: »األطراف«وقال ابن عساكر يف 
 .مناة، وهو من أهل الصفة

 . عبد اهللا بن حممد بن أيب األسود:، هوابن أيب األسود •
 .، هو أبو عبيدة بن عبد اهللا تقدمابن األشجعي •

 ُّد الـرمحن األشـجعييـبيـد اهللا بـن عبُاد بـن عَّبـَع: »الثقـات«وقال ابن حبـان يف 
 .من أهل الكوفة عن أبيه، ووكيع

ـــــه ـــــن ع:وعن ـــــراهيم ب ـــــن حممـــــد املـــــ،رةَعـــــْرَ إب ـــــسى ب ـــــو زهـــــري ،ُّزيَوْرَ وعي  وأب

                                                        
 ).٣٤/٤٢٣: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٦ 
 .اخلراساين

 .؟هكذا قال، ومل يذكر أبا عبيدة فال أدري مها اثنان أو واحد: قال شيخنا
 . سعيد بن عمرو بن أشوع:وعَْشابن أ •
 عبـد الــرمحن بـن عبــد اهللا بـن األصــبهاين، وابـن أخيــه :، ثالثــةِّألصـبهاينابـن ا •

امن بن عبد اهللا بن األصبهاين، وابن أخيه حممد بن سعيد بـن يحممد بن سل
 .امن بن عبد اهللا بن األصبهاينيسل

 . عيل:بدَْعابن أ •
 .عمر: لح، ويقالْفَ عمرو بن كثري بن أ:حَلَْفابن أ •
 . عبد اهللا:رمَْقابن أ •
عمــرو بــن أكيمــة، وابــن ابنــه عمـــرو :  عــامرة، وقيـــل:اثنــان، ُّمــة الليثــيْيَُكن أابــ •

 .عمر بن مسلم: ويقال
 . سلمة عامرِّمُ، أخو أةَّميُابن أيب أ •
 نــافع بــن مالــك بــن أيب عــامر ســهيل أبــو : هــو،، مــوىل التيميــنيابــن أيب أنــس •

 . عم مالكّاألصبحي
 .مُعْنَ عبد الرمحن بن زياد بن أ:مُعَْنابن أ •

 .قفيَّس الثْوَمرو بن أَ ابن ع:، ويف روايةُّفيَقَّالث )١(سَْوابن أيب أ) س( .٢٥٦٢
 .»ً ثالثاصىل اهللا عليه وسلم توضأ فاستوكفرأيت النبي « :هِّدَعن ج

                                                        
 ).٣٤/٤٢٤: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٧ 
 .عامن بن ساملُّوعنه الن

عبـد : ً سـمعت رجـال يقـال لـه:واحـد عـن شـعبة عـن الـنعامن بـن سـاملقاله غري 
 .ديث عن أبيه عن جده، فذكر احلثِّدَحـُه أوس يُّدَالرمحن ج
كــام  »هِّدَعــن جــ« أن الـصواب : يعنــي،ٌمْهــَو »عـن أبيــه«وقولــه : ُّارقطنيَّقـال الــد

 . ليس فيه عن أبيه،تقدم
 رأيــــت النبـــي صــــىل اهللا عليــــه وســــلم :هِّدَ، عــــن جــــ)١(سَْوابـــن أيب أ) ق( .٢٥٦٣

 . وعنه النعامن بن سامل.ليهْعَ يف نِّيلَصُي
 . واهللا أعلم.لذي قبلهه اُّنُظَأ: ناُقال شيخ

 . عبد اهللا:ابن أيب أوىف •
 . إسامعيل:سْيَُوابن أيب أ •
 . سعيد:ابن أيب أيوب •
 عبد اهللا بن بابـاه، يقـال إهنـم :، هوهْيَابن باب: ، ويقالَابن بايب: ، ويقالابن باباه •

 .ثالثة
 .)٢(عمرو : ْابن بجدان •
 . عبد الرمحن:دْيَجُبابن  •
 .شب مالك بن القهو عبد اهللا بن: نةْيَُحابن ب •

                                                        
 ).٣٤/٤٢٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عمران:  يف األصل)٢(



 ٤٨ 
 . عيل:يمةَُذابن ب •
َابن الرب) ق س د م( •  .اء بن عازبَ

 . وهو عبيد بن الرباء بن عازب. وعنه ثابت بن عبيد.عن أبيه
 . عبد اهللا:ادَّرَابن ب •
عـىل «: ن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلمه عِّدَ، عن أبيه عن جدةْرُابن أيب ب) س( •

 هـو . وعنـه شـعبة.  احلـديث»...أرأيـت إن مل جيـدها:  قيـل.كل مـسلم صـدقة
 .ُّريَعَْشابن أيب موسى األسعيد بن أيب بردة 

 . وأخوه سليامن،عبد اهللاهو  :ابن بريدة •
دخــل علينــا رســول اهللا :  قــاالمينيَلُّ الــسْرسُ عــن ابنــي بــ،بــن عــامر )١(ســليم .٢٥٦٤

ْدا ومتْبِصىل اهللا عليه وسلم فقدمنا إليه ز َ  .ًرا وكان حيـب الزبـد والتمـرً
 .]ب-٢٠٤[ وعطية،مها عبد اهللا: بن عوفقال حممد 

 . حممد:ارََّشابن ب •
 . حممد:ابن برش •
 . عبد اهللا:صريبابن أيب  •
 . حممد الربساين:ابن بكر •
 . بن عبد اهللا، عن أم سلمة، وعنه زيدابن أيب بكر الصديق) كن( •

 . عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر:هو

                                                        
 ).٣٤/٤٢٧: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٤٩ 
 . عبد الرمحن:رةْكَابن أيب ب •
 .ُّيِْرص املْريكَُ حييى بن عبد اهللا بن ب:ْريَكُابن ب •
 .ُّماينْرِ حييى الك:ْريَكُابن أيب ب •
 . عبد اهللا:اللِابن أيب ب •
 . عبد اهللا، وابنه حممد:ّلامينَْيابن الب •
 . عبيد:َىلِْعابن ت •
 وعنـه ،قْتـِ عـن أبيـه عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يف الع:ّبِلـَّابن الت) س د( •

 .ي أبو برش العنربالوليد
ب عن ِلَّهلقام بن الت: قام، ويقالْلِه مِّمَلب عن عِّة بن التَرْجَوروى غالب بن ح

 .أبيه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف ذكر حرشات األرض
 .فال أدري هو الذي قبله أو غريه: قال شيخنا

 . وعبد العزيز، حبيب: اثنان،ابن أيب ثابت •
 .ج البغداديْلَّ الث، حممد بن إسامعيل بن أيبجْلَّابن أيب الث •
 حممد بن عبـد الـرمحن بـن ثوبـان، وعبـد الـرمحن بـن ثابـت :، اثنانبانْوَابن ث •

 .بن ثوبان
 .د اهللا بن عبد اهللا بن أيب ثوري وعب، اثنان، جعفر،رْوَابن أيب ث •
 .ابن جابر بن عبد اهللا) ف( •

 .عن أبيه يف قتىل أحد



 ٥٠ 
جلـابر  عن جابر وكان ،ريَعُ عن ابن أيب ص،عن الزهري:  وقيل.ُّهريُّوعنه الز

 .من الولد عبد الرمحن وحممد
 اهللا ومنها ما ُّبُة ما حيَْريَمن الغ« : عن أبيه،تيكَعبن  )١(ابن جابر) س د( .٢٥٦٥

 . حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي: وعنه.» اهللاُغضْبُي
 . لهٌفهو أخعتيك، إن مل يكن عبد الرمحن بن جابر بن : قال شيخنا

 .زيد بن جابريبن عبد الرمحن   هو،ابن جابر •
 :هــو »البخــاري«حى مــن ُّ، لــه ذكــر يف صــالة الــضفــالن بــن فــالن بــن اجلــارود •

 . إن شاء اهللا،عبد احلميد بن املنذر بن اجلارود
 .ْربَ عبد اهللا بن عبد اهللا بن ج:ْربَابن ج •
 : وعنــه.يــه يف التكبــري عنــد افتتــاح الــصالة أب:، عــنعــمْطُري بــن مَبــُابــن ج) ق د( •

 .ة عن عاصمَّرُ م، قاله شعبة عن عمرو بنُّالعنزياصم ع
 .ة عن رجل عن نافع عن جبري بن مطعم عن أبيهَّرُمرو بن مَر عن عَعْسِوقال م

 . عيل:عانْدُابن ج •
ْجرهدابن ) ت( •  .دَهْرَ أبو الزناد يف ترمجة ج:وعنه » عورةُخذَالف« أبيه :، عنَ
 .يجَرُج، عبد امللك بن عبد العزيز بن جْيَرُابن ج •
وعنــه  .»نةَسَة حــّنُ ســَّنَمــن ســ«، عــن أبيــه ِّيلََج، بــن عبــد اهللا الــبريــرَابــن ج) ت( •

 .عبد امللك بن عمري

                                                        
 ).٣٤/٤٢٩: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٥١ 
 . عن أبيه، عن املنذر بن جرير عن عبيد اهللا بن جريرويُر

 فـيهم ُلْعمـَ يٍ بـني قـومُمـا مـن رجـل يكـون« :ّيلََجرير بـن عبـد اهللا الـبَ جلٌابن) د( •
 . عبيد اهللا بن جرير:ه بعضهمَّامَ س،ُّعيِبيَّ إسحاق الس أبو:وعنه .»باملعايص

 . غزوان:يِّبَّرير الضَابن ج •
 . عبد اهللا بن احلارث بن جزء:ءْزَابن ج •
 . سامل:ابن أيب اجلعد •
 .بةُدْعُ يزيد بن عياض بن ج:بةُدْعُابن ج •
 . عبيد اهللا:ابن أيب جعفر •
 . تقدم يف ترمجة جودان.ابن جودان: ، وقيلدانْوُابن ج •
 . عبد الرمحن بن سليامن بن أيب اجلون،نْوَابن أيب اجل •
 . عبد العزيز:ابن أيب حازم •
ينـــة ِّبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم يف الزَّ عـــن الن،مَالَ عـــن ابـــن ســـ:ابـــن حبـــان) د( •

 .عة، وعنه موسى بن سعدُمُللج
 .سالم هو عبد اهللابن  و،انّبَهو حممد بن حييى بن ح

 . قيس:َرتْبَابن ح •
 يف ترمجة حييى بن حبيب بن إسامعيل بن عبد اهللا ،بن أيب ثابت بيبَابن ح •

 .بن حبيب بن أيب ثابت
 . يزيد:بيبَابن أيب ح •



 ٥٢ 
 . إبراهيم بن إسامعيل بن أيب حبيبة:بيبةَابن أيب ح •
ْحثمةابن أيب  • ْحثمـة، ، أبو بكر بن سليامن بـن أيب َ وأخـوه حممـد بـن سـليامن َ

 .حثمةبن أيب 
ث الـــرجالن َّهنــى أن يتحــد« : قــال، رفعــه،ُّائيَّلطــ ا)١(اجَّجــَابــن احل) مــد( .٢٥٦٦

 .مْيَعُبن نَخري وعنه  .»ِّصيلُوبينهام أحد ي
 .اجَّجَابن أيب احل •

إيـــــــاكم واجللـــــــوس عـــــــىل « :، عـــــــن عمـــــــرُّويَدَ العـــــــ)٢(ْريَجـــــــُابـــــــن ح) د( .٢٥٦٧
 .ُّويَدَيد العَوُ وعنه إسحاق بن س.»قاتُرُّالط

 .نه عبد اهللا واألصغر اب، عبد الرمحن:ة األكربْريَجُابن ح •
 . عبد الرمحن:دَرْدَابن أيب ح •

 : وعنـه.»هاْدِئـَمـن كانـت لـه ابنـة فلـم ي« :، عن ابن عبـاس)٣(رْيَدُابن ح) د( .٢٥٦٨
 .ُّعيَجَْشأبو مالك األ

 .ُّديْنِ، واملغرية الكُّيَْربنَ العْنيَصُ ح: اثنان،ّرُابن أيب احل •
 .]أ-٢٠٥[ حممد:بْرَابن ح •

 ،قاسم أيب عبد الرمحن موىل عبد امللك ال:، عنُّديَْزف األَشْرَابن ح .٢٥٦٩
كنـا نأكـل اجلـزر :  قـال،عن بعض أصحاب النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم

                                                        
 ).٣٤/٤٣٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٤٣٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٤/٤٣٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٥٣ 
ـــَيف الغـــزو وال ن ـــُسمه حتـــى إن كْق ـــا وأَّن ـــا منـــه ُتَجِرْخَا لنرجـــع إىل رحالن ن

 .ممالة
 . بن احلارث املرصيومرَ ع:وعنه

 متــيم بــن ي عــنوروى عــثامن بــن عبــد الــرمحن الطرائفــ: »التهــذيب«قــال يف 
ت عينـا َقـَرْوَرْمـا اغ« :شف عن قتادة عن أنس عن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلمْرَح

 .؟فال أدري هو هذا أو غريه .»ارَّمهام اهللا عىل النَّرَعبد بامئهام إال ح
 . عبد الرمحن:ُّميَلَْسملة األْرَابن ح •
 . حممد:ملةْرَابن أيب ح •
 .ُّ وعنه الزهري.ة بحديث اإلرساءَّبِ، وأيب ح ابن عباس:، عنمْزَابن ح) م خ( •

هــو أبــو بكــر بــال شــك، يعنــي أبــا بكــر بــن حممــد بــن : ُّقــال أبــو نــرص الكالبــاذي
 .مْزَعمرو بن ح

 :ث موســى وهــوِعــُب« : عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم:نْزَابــن حــ) س بــخ( •
:  اســـمه نـــرص ويقـــال.ُّبيعيَّإســـحاق الـــسأبـــو  وعنـــه . احلـــديث»...َمنَراعـــي غـــ
 .عبدة
روى ســعيد بــن ســمعان عــن أيب هريــرة أنــه . ُّنــيَهُاجل )١(نةَسَابــن حــ )بـخ( .٢٥٧٠

فــأخربين ابــن : قــال ســعيد. ســمعه يتعــوذ مــن إمــارة الــصبيان والــسفهاء
ــــة ذلــــك:  أنــــه قــــال أليب هريــــرةحــــسنة اجلهنــــي ع َطــــْقُأن ت:  قــــال؟مــــا آي

 .األرحام، ويطاع املغوي، ويعىص املرشد

                                                        
 ).٣٤/٤٣٤: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٥٤ 
 بـن ن بـن أيب حـسني، وابـن عمـه عمـرلـرمح عبد اهللا بن عبد ا:ْنيَسُابن أيب ح •

 .سعيد بن أيب حسني
 . هو العالء:ميْرضَابن احل •
 . وعامرة وحممد، سامل: مجاعة منهم،بن أيب حفصةا •

 .ُّاريَِفالغ )١(ابن أيب احلكم) ق د( .٢٥٧١
ً كنــت غالمــا أرمــي نخـــل :ِّاريَفــِرو الغْمــَ أبيهــا رافــع بـــن عِّتــه عــن عــمَّدَعــن ج
 .ث احلدي...األنصار
 .ليامنُتمر بن سُْعملوعنه ا
، روى عبـــد ُّرافـــع بـــن عمـــرو الغفـــاري: اســـمه احلـــسن، وقـــال أبـــو حـــاتم: قيـــل

 . أبيها رافع بن عمروِّمَالكبري بن احلكم الغفاري عن جدته عن ع
سة ْيـَدُ عـن عُّعبـد الكبـري بـن احلكـم بـن عمـرو الغفـاري: وقال يف موضع آخـر

َّ مح: وعنه،بانْهُبنت أ  .ر بن سليامنِمَتْعُ وم،اد بن زيدَ
 يف ترمجـة .يف النضح بعد الوضـوءأبيه  عن ،مَكَ أو احل،مَكَبن أيب احلا) د( •

 .احلكم بن سفيان
 .لةَحْلَمرو بن حَ حممد بن ع:لةَحْلَابن ح •
 . حممد:ُّينََدامل )٢(يدُابن أيب مح •
ْابن مح •  . حممد:يصْمِ احلَريِ

                                                        
 ).٣٤/٤٣٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .ابن محيد، هو حممد بن محيد الرازي:  ذكر املزي قبله)٢(



 ٥٥ 
 . عبد اهللا:)١(ابن حنظلة •
 . سهل:ليةَْظنَابن احل •
 . حممد بن عيل بن أيب طالب:ةَّفيَنَاحلابن  •
 وابنه إبراهيم بن عبد اهللا بن ، وأخوه عبد اهللا، عبيد: منهم، مجاعة:َْنينُابن ح •

 .حنني
 . عبد اهللا:الةَوَابن ح •
 . يزيد:كيةَتْوَابن احل •

 .)٢(انَّيَابن ح .٢٥٧٢
 .»عرشة يف اجلنة« : عن سعيد بن زيد،عن عبد اهللا بن ظامل
 .وعنه هالل بن يساف

 .وئيلْيَة بن عبد الرمحن بن حَّرُق :يلِوئْيَابن ح •
 . عيل واحلسن: وابناه،ْيَ صالح بن صالح بن ح:ّيَابن ح •
 . عمرو بن خارجة:جةِابن خار •
 . إسامعيل:ابن أيب خالد •
 . عمرو بن عبد اهللا بن أيب خثعم:ثعمَابن أيب خ •
 . عبد اهللا بن عثامن بن خثيم:ميَثُابن خ •

                                                        
 .ابن حنبل، هو أمحد بن حممد بن حنبل:  ذكر املزي قبله)١(
 ).٣٤/٤٣٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٥٦ 
 . بن عبد الصمد بن خداش عبد اهللا:ابن أيب خداش •
 . أمحد بن احلسن بن خراش:اشَرِابن خ •
ْ وسامل بن رس، معروف:، اثنانبوذَّرَابن خ •  .بوذَّرَح وهو ابن خَ

 .)١(امةَزِخأيب ابن ) ق ت( .٢٥٧٣
أبـو : ، وقيـلُّهـريُّ وعنـه الز.يِقـِّعن أبيه عن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم يف الر

 .ليه وسلم وهو الصحيحزامة عن أبيه عن النبي صىل اهللا عِخ
 .بن ثابت مة،ْيَزُابن خ) س( •

 .وعنه الزهري. ؤياُّه يف الرِّمَعن ع
 .يمة بن ثابت عن أبيهَزُعن عامرة بن خ: ُّميَْطوقال أبو جعفر اخل

 . عمر:دةْلَابن خ) ق د( •
 . حممد بن أمحد بن أيب خلف:خلفأيب ابن  •
 . خالد وابنه حممد:ّيلَابن خ •
 .قم، هو عبد اهللاْرَأ عن زيد بن :ابن خليل •
وعنـه عطــاء  .»مــن أخـاف أهـل املدينــة« وكــان مـن الـصحابة :دَّالَابـن خـ) س( •

 . السائب بن خالد:ار وهوَسَبن ي
 . وحممد بن هشام بن أيب خرية، سعيد:ن، اثناةْريَابن أيب خ •
 . حممد:ابن داب •

                                                        
 ).٣٤/٤٣٧: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٥٧ 
 . عبد اهللا اخلريبي:ابن داود •
 .حب التفسري، صاُّكيَون املُمْيَ عيسى بن م:ابن داية •
 .م الفضل بن دكنيْيَعُ أبو ن:ْنيَكُابن د •
 . والضحاك ابنا فريوز، عبد اهللا،لميْيَّابن الد •
 عبد اهللا بن عبد الرمحن بـن احلـارث بـن :]ب-٢٠٥ [، اثنان)١(اببابن أيب ذ •

 .ابباب، واحلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذبسعد بن أيب ذ
 . عمر:ّرَابن ذ •
 .وانْكَاهللا بن أمحد بن بشري بن ذ عبد املقرئ،: ابن ذكوان •
 . إسامعيل بن عبد الرمحن:بْيَؤُابن أيب ذ •
 .ابن ذؤيب:  ويقال:ابن أيب ذيب •
 . حممد بن عبد الرمحن بن أيب ذيب:ابن أيب ذيب •

 .بن خديج )٢(ابن رافع) د( .٢٥٧٤
 .» املزارعءالنهي عن كرا«عن أبيه عن أيب رافع يف 

 .وعنه جماهد
 . وعنه هشام بن عروة.»ًمن أحيا أرضا ميتة« : عن جابر:ابن رافع) س( •

 .د اهللا بن عبد الرمحن بن رافعي عب:هو
                                                        

 ...ابن دينار مجاعة:  ذكر املزي قبله)١(
 ).٣٤/٤٤٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٥٨ 
 . عن عيل هو عبيد اهللا:ابن أيب رافع •
ــُتَخــَّفــر يف التْعَ، عــن عبــد اهللا بــن جابــن أيب رافــع) س ت( • ه م يف اليمــني، وعن

 .محاد بن سلمة
 . عبد الرمحن بن أيب رافع:هو

 . عبد اهللا:ُّ األنصاري:احَبَابن ر •
 . عطاء:ابن أيب رباح •
 . نافع بن حممود بن ربيعة:بن ربيعة األنصاريا •
م حتى إذا كانوا َرَ إىل هذا احلٌشْيَبعث جُي« :، عن حفصةابن أيب ربيعة) س( •

 .ه سامل بن أيب اجلعد عن أخيه عنه، قال»هبمُخسف من األرض ببيداء 
 .هو احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي

 .)١(أيب ربيعةابن ) س( .٢٥٧٥
 .ريِّخِّف بن عبد اهللا بن الشِّرَطُ وعنه م.ومَّ يف الصومرَعن عبد اهللا بن ع

 .ال أدري هو الذي قبله أم ال: قال شيخنا
 .د اهللا البرصيي، وعبكَِّ، عبد اهللا املجاءَابن ر •
 وأمحـد بـن حممـد بـن عبيـد اهللا بـن أيب ،ويَرَ أمحد اهلـ:، اثنانابن أيب رجاء •

 .ُّيصْيِِّصرجاء امل
 . عبد الرمحن:الَجّابن أيب الر •

                                                        
 ).٣٤/٤٤١: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٥٩ 
 . عبد العزيز، وابنه حممد:مةْزِابن أيب ر •

 .)١(عْيَفُابن ر) مد( .٢٥٧٦
 ،هار أفطرَّكان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إذا سافر أول الن« :عن طاووس

 .»طرْفُس مل يْمَّ الشُوإذا سافر حني نزول
 .وعنه سعيد بن أيب أيوب

 .شْيَقُد بن عبد الرمحن بن ر سعي:شْيَقُابن ر) د( •
 .ماحَّمر بن ميمون بن الرُ ع:احَّمَّابن الر •
 . وابنه عبد املجيد، عبد العزيز:ادَّوَابن أيب ر •
 . وابنه حييى، زكريا:دةِابن أيب زائ •
 . عبد اهللا بن العالء بن زبر:رْبَابن ز •
 . عبيد اهللا:رْحَابن ز •
 . عبد اهللا:يرَرُابن ز •
 . عبد اهللا:بْغُابن ز •
 . عيسى بن محاد املرصي:بة، هوْغُز: ، ويقالبةْغُابن ز •
 . عبد اهللا:ابن أيب زكريا •
ْ خم:لْيَمُابن أيب ز •  .يلَمُد بن احلسن بن أيب زَلَ

                                                        
 ).٣٤/٤٤١: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٦٠ 
 . عبد الرمحن:نادِّابن أيب الز •
َ مح: اثنان:جويهْنَابن ز •  . وحممد بن عبد امللك بن زنجويه،دْيُ
 . وعبد احلكم،هللا وعبيد ا، يزيد: منهم.، مجاعةابن أيب زياد •
 . حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ:، هو ابن سيالن، هودْيَابن ز) د( •
 . عبد الرمحن:ابن سابط •
ــــانِقابــــن ســــاب) قــــد( • ــــن ســــابق ُّ حممــــد البغــــدادي:، اثن ــــن ســــعيد ب ، وحممــــد ب

 .ُّالقزويني
مـن روايــة العـالء بـن عبــد  »القـدر«، روى أبــو داود يف )١(ابـن سـابق) قـد( .٢٥٧٧

، »وهلــم أعــامل مــن دون ذلــك فهــم هلــا عــاملون« :هــدالكــريم عــن جما
 وعـــن العـــالء بـــن عبـــد الكـــريم عـــن ابـــن ســـابق ،البـــد أن يعملوهـــا: قـــال
 .بمعناه

 . جعفر بن خالد بن سارة:ارةَابن س •
 . عبد اهللا بن السعدي:ُّ املالكي:ّاعديَّابن الس •
 . عبد اهللا األشعري:ابن سامل •
 . مرو هو عمرو قايض:، عن أيب بن كعبابن سامل •
 .، هو عبد اهللا بن عيل بن السائبْريَجُ، عن نافع بن عائبَّابن الس •
 . الوليد بن سليامن بن أيب السائب:ائبَّابن أيب الس •

                                                        
 ).٣٤/٤٤٣: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٦١ 
 . حممد بن ثابت بن سباع:اعَبِابن س •
 .بيدُ ع:اقَّابن السب •
 .ةْربَ أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب س:ةْربَ س أيبابن •
، »ً مؤنةّنُ أيرسهًساء بركةِّ النُأعظم« عائشة ، عن القاسم عنةَربْخَابن س) س( •

َّوعنه مح  .ُّينَدَمون املْيَإنه عيسى بن م:  قيل،مةَلَاد بن سَ
 .، عبد اهللا بن الرسح)١(حَّابن الرس •
 . أمحد بن عمرو بن الرسح:أبو الطاهر •
ْابن أيب رس • ْ عياض بن عبد اهللا بن أيب رس:حَ  .حَ
 .أيب رسيج، أمحد بن الصباح بن يجُابن أيب رس •
 . وأخوه احلسني، حممد:يَّ الرس أيبابن •

 .)٢(بادةُ لسعد بن عٌابن) ت( .٢٥٧٨
 . مع الشاهدنيوجدنا يف كتاب سعد أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قىض باليم

 .وعنه ربيعة بن أيب عبد الرمحن
 .)٣( لسعد بن أيب وقاصٌابن) د( .٢٥٧٩

 . نعامة احلنفي وعنه أبو.اللهم إين أسألك اجلنة: سمعني أيب وأنا أقول
                                                        

 .ابن رسجس، هو عبد اهللا بن رسجس املزين:  ذكر املزي قبله)١(
 ).٣٤/٤٤٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٤/٤٤٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٦٢ 
 .]أ-٢٠٦[ عبد اهللا:عديَّابن الس •
 .ابن سعيد بن جبري •

 . عبد اهللا: هو. وعنه أيوب.ءعن أبيه عن ابن عباس يف صوم عاشورا
 . عبد الرمحن:بن أيب سعيد اخلدريا •
 . عبد اهللا:رَفَّابن أيب الس •
رأى النبــي صــىل اهللا عليـــه « أنـــه :ائبَّ عــن عبـــد اهللا بــن الــس:ابــن ســفيان) س( •

اد بـن َّبـَ وعنـه حممـد بـن ع .»يـه عـن يـسارهَلْعَح ووضع نْتَسلم يصيل يوم الفو
 .جعفر
 . أبو سلمة بن سفيان:هو

 . يف ترمجة قيس، خطب رجل عند عيل:ابن سفيان •
 .مةَلَ سِّمُ، موىل أ)١(ينةِفَسابن ) م( .٢٥٨٠

 .لحْفَ وعنه عمر بن كثري بن أ.عن أم سلمة
لــسفينة مــن الولــد إبــراهيم وعبــد روى لــه مــسلم وأمحــد هــذا احلــديث، وكــان 

 .الرمحن وعمر
 .بن سلمة بن األكوعا) د( •

وعنــه أبــو  .»مــن املــرشكني )٢(ٌعــني صــىل اهللا عليــه وســلم َّأتــى النبــي« :عــن أبيــه
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 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عري:  يف األصل)٢(



 ٦٣ 
 .العميس
 .ه جعفر بن عون عن أيب العميسَّامَ س إياس كذا:هو

 .مة بن األكوعَلَِس لٌابن) س د م( •
 ملا كان :مة بن األكوعَلَب بن مالك عن سْعَن كيب حديث ابَقُ عُّهريُّقال الز
ً احلــديث، ثــم ســألت ابنــا ...ســيفهًديدا فارتــد عليــه شــً قاتــل أخــي قتــاال َربْيــَيــوم خ

 .لسلمة بن األكوع فحدثني عن أبيه بمثل ذلك
 .ً لسلمة بن األكوع ابنا يروي احلديث إال إياسُعرفنال : قال شيخنا

 .اينَّرَهو حممد بن سلمة احل، عن حممد بن إسحاق، لمةَ سُابن •
 . عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة:ن املاجشو،ابن أيب سلمة •
 . وإسحاق بن عمر بن سليط، عبد الكريم: اثنان،يطِلَ سُابن •
 . عبد امللك:ابن أيب سليامن •

 .)١(بن جندب رةُمَابن س) ق( .٢٥٨١
م ْيَُع وعنه ن.»هُبَلَسًل قتيال فله َتَمن ق« : عن النبي صىل اهللا عليه وسلم،عن أبيه
 .بن أيب هند

 .رة بن جندبُمَامن بن سْيَلُيف ترمجة س »األطراف«ذكره صاحب 
 . ويزيد، ورشحبيل، منهم ثابت:، مجاعةطْمِّابن الس •
 .عانْمَ عبد اهللا بن زياد بن س:عانْمَابن س •
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 ٦٤ 
 .يلَؤُ، الدابن أيب سنان •

 .)١(رَْدنَابن س) س( .٢٥٨٢
 .ءم عاشوراْوَ صىل اهللا عليه وسلم يف ص عن النبي،عن رجل منهم من أسلم

 .وعنه الزهري
 .)٢(سندر أبو األسود عمر: قال أبو حاتم

 . عبد اهللا،)٣(سوادةابن  •
 .رسةْيَ وعنه إبراهيم بن م،، عن عمر بن عبد العزيز)٤(دْيَوُابن أيب س) ت( •

 . حممد بن أيب سويد:وهو
 . صحايب، عبد اهللا:مَالَ سُابن •
 . حممد:ُّيندَكِْيابن سالم الب •
 . حممد:ريينِابن س •
ر، وعنـه ابــن ْجـَي الفَتـَعْكَحافظــة عـىل رُ، عـن أيب هريـرة يف املالنْيِابـن سـ) د( •

 .ه بن سيالنِّ ربَم يف ترمجة جابر بن سيالن وعبدَّدَقَ ت،زيد
 . عبد اهللا:مةُْربُابن ش •

                                                        
 ).٣٤/٤٤٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ..سندر أبو األسود له صحبة): ٤/٣٢٠( كذا، وهو حشو، وعبارة ابن أيب حاتم )٢(
عمـرو بــن : َّحممـد بـن سـواء الـسدويس، وابـن سـواد وهـو: ابـن سـواء وهـو: لـه ذكـر املـزي قب)٣(

 .سواد البرصي
 .ابن سوقة وهو حممد بن سوقة:  ذكر املزي قبله)٤(



 ٦٥ 
 . عبد الرمحن:لْبِابن ش •

 .)١(بلِابن ش) مد( .٢٥٨٣
 : فقـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلمَربْيـَوم خل ولـدت يـْيَهُلة بنت سْهَأن س

 . وعنه سعيد بن أيب هالل. احلديث »...تساهلت«
 .ابتث أمحد بن حممد بن :ويهُّبَابن ش •
 . ميمون:يبِبَابن أيب ش •
 .ريِّخِّابن الش) س( •

جـل ِْرولـصدره أزيـز كـأزيز امل« :عن أبيه يف صالة النبي صىل اهللا عليه وسلم
 .يدَشُعبد الكريم بن ر وعنه .»من البكاء
َّه محــَّامَري، ســـِّخِّف بــن عبـــد اهللا بــن الــشِّرَطــُ م:هــو مة عــن ثابــت عـــن َلَاد بــن ســـَ
 .فِّرَطُم
 . أشعث:ُّابن أيب الشعثاء املحاريب •
 . حسني: ّيَفُابن ش •
 .عبد الرمحن: سةَامِابن ش •
 .ُّريْهُّهاب الزِسلم بن شُ حممد بن م:هابِابن ش •
 .برن عبد امللك بن أيب الشوا حممد ب:الشواربابن أيب  •
 .بةْيَ عبد الرمحن بن عبد امللك بن ش:بةْيَ شُابن •
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 . أبو بكر بن عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة:بةْيَ أيب شُابن •
 . عبد العزيز:بةْعَّابن أيب الص •
ــَ عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن بــن أيب ص:، هــوعةَصْعــَابــن أيب ص •  :عة، وابنــاهَصْع

 . وعبد الرمحن،حممد
 .ْريَعُثعلبة بن عبد اهللا بن أيب ص: لبة ويقالْعَ عبد اهللا بن ث:ْريَعُن أيب صاب •
 . الشعبي: فذبحتهام بمروة، وعنهأرنبني أخذت :وانْفَابن ص) س( •

 . حممد:هو
 .بيلْنَة بن احلَدَلَ عن ك:وانْفَابن ص) د( •

 .ة بن صفوان بن أميةَّأميهو 
أن النبـي صـىل اهللا « :عـن جـابر، عـن أيب الـزبري وانْفَصفوان أو ابن ص) يس( •

 .﴾تبارك﴿ و﴾أمل تنزيل﴿ال ينام حتى يقرأ ] ب-٢٠٦[عليه وسلم كان 
 .  صفوان بن عبد اهللا بن صفوان بن أمية:هو

 . حممد بن عثامن بن أيب صفوان:ُّيِفَقَّوان الثْفَابن أيب ص •
 .ُّويفُالك )١(ةَّيِفَابن أيب ص) س( .٢٥٨٤

َأنه حرض رش  .الشاهدًا قىض باليمني مع ْحيُ
 .وعنه أبو الزناد
 وعنه صـالح . أيب صفية كويف عن ابن عباس مرسلعثامن بن: قال أبو حاتم
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 ٦٧ 
 . وفضيل بن غزوان،بن حي

 .لتَّابن الص) ق( •
 .نادِّعن عبد الرمحن بن أيب الز

 .ُّديََست األْلَّ حممد بن الص:هو
 .)١(بانْهُابن ص) ق( .٢٥٨٥

 وعنـه معـاذ بـن .»لةَِّقنُفة، وال املِائَ وال اجل، يف املأمومةَدَوَال ق« :عن العباس
 .ُّحممد األنصاري
 . فاهللا أعلم.بانْهُحيتمل أن يكون عقبة بن ص: قال شيخنا

 . هو حممد:فْيَّابن أيب الض •
 . عبد اهللا:سِاوَابن ط •
 . وأخوه حممد، إسحاق بن عيسى بن الطباع:اعَّابن طب •
 . وحييى، يعقوب: وابناه، حممد:ءالَْحابن ط •
 . قيس:فةِخابن ط •
 .ابن طلحة بن عبيد اهللا) يس( •

 الــشعبي، : وعنــه. احلــديث، يف فــضل ال إلـه إال اهللا...ً حزينـاَ طلحــةُرأى عمـر
 .د اهللايروى عن حييى بن طلحة بن عب

 . إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة:بن أيب طلحةا •
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 ٦٨ 
 . وعنه الزهري. أبيه يف الوضوء مما أنضجت النار عن:ابن أيب طلحة •

 .أراه عبد اهللا بن أيب طلحة: ناقال شيخ
 . عبد اهللا:ابن ظامل •
 . عبد الرمحن:ابن عابس •

 .نيَهُاجل )١(ابن عابس .٢٥٨٦
 أبو عبد اهللا شيخ : وعنه.تنيَذِّذ باملعوُّعوَّعن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف الت

 .ملحمد بن إبراهيم التيمي
 . عامرُابن •

 .»من مل يرحم صغرينا« : بحديثوعن عبد اهللا بن عمر
 .عبيد أخو عروة:  وقال غريه،هو عبد الرمحن: قال أبو داود

 . عبد اهللا:، املقرئابن عامر •
 . عبد الرمحن:ابن عائش •
 . هو عبيد اهللا بن حممد بن حفص:ابن عائشة •
 . ابن عبد اهللا بن الزبري:ادَّبَابن ع) ف( •

 . حييى:هو
 . حممد:ُّكيَاد املَّبَابن ع •
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 ٦٩ 
 .ة يف صالة الكسوفَرُمَ عن س،سْيَلق رجل من عبد ا:ادَّبَابن ع) س( •

 . ثعلبة بن عباد:هو
 . عبد اهللا:اسَّابن عب •
 .سيُنبن أ )١(ابن عبد اهللا) د( •

، وروى ُّمـــيْيَ وعنـــه حممـــد بـــن إبـــراهيم الت،عـــن أبيـــه يف الـــتامس ليلـــة القـــدر
يس  وعن عمرو بن عبد اهللا بن أن،، عن أبيهبن أنيسضمرة بن عبد اهللا الزهري عن 

 . منهٌنحو
، عـن أبيـه بعثنـي النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم سينـُبـن أ )٢(ابـن عبـد اهللا) د( .٢٥٨٧

 وعنه حممد بن جعفر بن عرنة، وكان نحو ِّيلَُذفيان اهلُإىل خالد بن س
 .الزبري

 .ْرسُببن  )٣(بن عبد اهللا) س( .٢٥٨٨
 .لنهي عن صوم يوم السبت يف ارس أخت ب عن عمته الصامء،عن أبيه
 .حلرضمي معاوية بن صالح ا:وعنه

 .ابن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل) يس( •
أشـهد أن ال : كان النبي صىل اهللا عليـه وسـلم إذا سـمع املـؤذن قـال« :عن أبيه
 . احلديث»...إله إال اهللا
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 . عاصم بن عبيد اهللا:وعنه

 .، عن عاصم عن سفيان، عن ابن مهدي،ارَْدنُكذا رواه ب
 عن عبد اهللا ، عن عاصم،يان عن سف، عن ابن مهدي،ورواه عمرو بن العباس
 .، عن سفيان وتابعه الفريايب، عن أبيه،بن عبد اهللا بن احلارث

 ، عــن عبيـد اهللا بــن عبـد اهللا بــن احلــارث، عـن عاصــم،عـن ســفيان: وقـال وكيــع
 .عن أبيه

 . فاهللا أعلم.عن ابن مهديمنجوف وكذلك قال أمحد بن عبد اهللا بن 
 .)١(يعةِبَابن عبد اهللا بن ر) س( .٢٥٨٩
 .عائشة قصة سامل موىل أيب حذيفةن ع

 .ًوعنه الزهري مقرونا بعروة بن الزبري
 .رَمُ لعبد اهللا بن عٌابن) مق( •

 لعبد اهللا بن عمر سألوه عن يشء مل أبناءروى أبو عقيل حييى بن املتوكل أن 
 .يكن عنده فيه يشء

 .ن عمرد اهللا بن عبد اهللا بْيَبُ القاسم بن ع: عن أيب عقيلْرضَّه أبو النَّسام
 .ابن عبد اهللا بن كعب بن مالك) س( •

 . الزهري: وعنه.عن أبيه عن كعب بن مالك اعتزاله امرأته
 . عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك:هو
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 ٧١ 
 .)١(لَّفَغُ لعبد اهللا بن مٌابن) ق س ت ر( .٢٥٩٠
 .ٌثَدْحـُ مَّينُ أي ب: قال. اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم أبيه يف:عن

 .فيَنَعامة احلوعنه أبو ن
 . عن أبيه،لَّفَغُ عن يزيد بن عبد اهللا بن م، عن أيب سفيان،رواه أبو حنيفة

 .ابن عبد اهللا) س( •
 .»أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يرسل ثيابه« :عن عائشة

 .]أ-٢٠٧ [ب بن عبد اهللا بن الزبريْيَبُخ :هو
بـــي صـــىل اهللا عليـــه  عـــن أبيـــه عـــن الن،)٢(ُّقـــيَرُّابـــن أيب عبـــد اهللا الز) صـــد( .٢٥٩١

 .وعنه ابن القاري.  احلديث»...اللهم اغفر لألنصار« :وسلم
 .عطاء عنهبن قاله عبد ربه 

 .يبَسُ امل:د خريْبَابن ع •
 . وسعيد أشهر، وعبد اهللا، سعيد: كان له ابنان.ابن أبزيابن عبد الرمحن ) بح( •
 الــرصم ، وكــان اســمهُّبــوع املخزومــيْرَابــن عبــد الــرمحن بــن ســعيد بــن ي) بـخ( •

 .ًفسامه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم سعيدا
 .ًرأيت عثامن متكئا يف املسجد: ه قالِّدَعن ج
 .ابَبُ زيد بن احل:وعنه
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 . عمر بن عثامن بن عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع:هو

 ، بـن عـثامن، وكـان يغلـط يف اسـمهوًروى له أبو داود حديثا آخر وسامه عمـر
 . األدب ومل يسمهاه البخاري يفَّنَفلهذا ك

 . إبراهيم:لةْبَابن أيب ع •
 . عبد اهللا:ريَمُبن عبيد بن عا) ت( •
 . عبد الرمحن:طاسِْسبيد بن نُابن ع •
 . عن سلمة:دْيَبُابن أيب ع •

 . يزيد:هو
 .)١(ُّقيَرُّبيد الزُابن أيب ع) صد( .٢٥٩٢

  »..اللهـم اغفـر لألنـصار« :عن شيخ من أصـحاب النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم
 . بن عثامن بن خثيماهللا  وعنه عبد .طوله، وفيه قصة ألبيهاحلديث ب

 .)٢(بيدُابن ع)أ( •
 .اللبيل بن َُذ وعنه اهل.عن أبيه

 .)٣(ابن عبد خري)أ( •
 . وعنه أبو السوداء.عن أبيه عن عيل

                                                        
 ).٣٤/٤٦٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .)٢/٥٨٣: (»عةتعجيل املنف«و) ٤/٢٢٤١: (»التذكرة«و) ٥٧٢ص: (»اإلكامل«) ٢(
ًوقد كرره املصنف خطأ ظنا منـه أنـه مـن ) ٤/٢٢٤١: (»التذكرة«و) ٥٧٢ص: (»اإلكامل«) ٣(

، وقــد تقــدم »التهــذيب«ً مقلــدا للحــسيني يف ذلــك وهــو مــن رجــال »التهــذيب«الزوائــد عــىل 
 .»تعجيله«قبل قليل واسمه املسيب بن عبد خري، لذا فقد استبعده احلافظ من 



 ٧٣ 
 .ُّذيَبَّ عبد اهللا الر:دة بن نشيطْيَبُابن ع) خ( •
 .عبد الرمحن:  زيد، وقيل:ابَّتَابن أيب ع •

 .)١(ان أو عتبانابن عتب)أ(( •
كـــذا وقـــع بالـــشك وقـــد مـــر يف موضـــعه، وابـــن . عـــن النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم 

 .)٢ ()عتبان ليس له ذكر يف الصحابة
 . حممد بن عبد اهللا بن أيب عتيق، وأخوه عبد الرمحن:يقِتَابن أيب ع •
 . جابر:تيكَابن ع •
 . حممد بن خالد بن عثمة:مةْثَابن ع •
 . حممد:النْجَابن ع •

 .)٣(ديِْني الكِدَدي بن عَِع لٌناب) د( .٢٥٩٣
 أن من سأل عن مواضع الفيء فهو مـا حكـم فيـه : عمر بن عبد العزيز كتبَّأن
 . احلديث يف اخلراج...عمر

 .وعنه عيسى بن يونس
 . حممد:ابن أيب عدي •

                                                        
 .) ٤/٢٢٤٢: (»التذكرة«و) ٥٧٢ص: (»اإلكامل«) ١(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى وبجانبه عالمة التصحيح ) ٢(
 ).٣٤/٤٦١: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٧٤ 
 .)١(اءرالعذابن  •

 . وعنه سهل بن عثامن العسكري.ًج فيمن لبس نعال صفراءْيَرُجعن ابن 
 . ليس بيشء:قال أبو حاتم

 .، عبد الرمحن، وابنه حممدْرقِابن ع •
 . سعيد:)٢(]أيب عروبةابن [ •
 .  حممد بن سهل بن عسكر:كرْسَابن ع •
 . عبد احلميد بن حبيب بن أيب العرشين:ينِْرشابن أيب الع •

 .)٣(ُّينَُزامل ابن عصام) س ت د( .٢٥٩٤
ة عبـد  تقـدم حديثـه يف ترمجـ.قِاحَسُفل بـن مـْوَ وعنه عبد امللك بن ن.عن أبيه
 .امللك
 .)٤(باحَابن لعطاء بن أيب ر) ت( .٢٥٩٥

 .»ًال ترشبوا واحدا كرشب البعري ولكن ارشبوا مثنى« :عن أبيه عن ابن عباس
 . الرهاويُّزريَنان اجلِة يزيد بن سَوْرَ أبو ف:وعنه

 .إن مل يكن يعقوب بن عطاء فهو أخ له: قال شيخنا

                                                        
 ).٩/٣٢٥: (»اجلرح والتعديل«) ١(
 .سبق قلم، والتصحيح من املصادر. ابن عسكر:  يف األصل)٢(
 ).٣٤/٤٦٢: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٤/٤٦٢: (»كاملهتذيب ال«) ٤(



 ٧٥ 
 .طاءَابن ع) ق( •

ج ْيَرُ عـن ابـن جـ،امنْيَلُ عـن هـشام بـن سـ،يديد بـن سـعَوُ عن س،روى ابن ماجه
 عــن ابــن عطــاء عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس، أن رســول اهللا ًوأخربنيــه أيــضا: قــال

ـتطاع  ﴿:  يعني يف قوله تعـاىل»احلةَّ والرُادَّالز«: صىل اهللا عليه وسلم قال َمن اس َ َ ْ َِ
ًإليه سبيال ِ َ ِ ْ َ ِ﴾ . 

ت وهـو صـحيح لكـن فيـه إهبـام يع الرواياهكذا وقع عنده يف مج: قال شيخنا
 .وإهيام

 عن عمر بن ، عن ابن جريج، عن هشام بن سليامن،ان الكويفَّسرواه حييى بن ح
 .از وقد تقدمَّ وهو عمر بن عطاء بن ور، عن ابن عباس، عن عكرمة،عطاء

 . سعيد بن كثري بن عفري:ْريَفُابن ع •
 . عبد اهللا بن حممد بن عقيل:قيلَابن ع •
 . عبد اهللا:يمَكُابن ع •
 . إسامعيل بن إبراهيم بن مقسم:ةَّيَلُابن ع •
 . حممد بن عبد اهللا بن عامر املوصيل:رَّامَابن ع •
 . عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب عامر:رَّامَابن أيب ع •

 .)١(مةَلَمر بن أيب سُابن ع) س د( .٢٥٩٦
 .وعنه ثابت البناين. عن أبيه

                                                        
 ).٣٤/٤٦٤: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٧٦ 
ن عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن  عـ،هـريُّروى يعقوب بن حممـد بـن عيـسى الز

 واهللا ، حيتمــل أن يكــون هـــذا،ه أحاديــثِّدَ عـــن جــ، عــن أبيــه،عمــر بــن أيب ســلمة
 .أعلم

 . صحايب، عبد اهللا:ابن عمر •
 . حممد بن حييى بن أيب عمر العدين:ابن أيب عمر •
 .رة أمهْمَ وع،جال حممد بن عبد الرمحنِّ، أبو الررةْمَابن ع) بخ( •
 .مجة ابن أيب أوس يف تر، بن أوسمروَابن ع •
 . عبد اهللا:مرو بن العاصَابن ع •

 .)١(ريةِمَابن أيب ع) س( .٢٥٩٧
ا ُّهبـَها رُضِقبـَسلمة يُما من الناس مـن نفـس مـ« :عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 . وعنه جبري بن نفري. احلديث»...ع إليكمَجِرَ أن تُّبُحت
 .ريةِمَابن أيب ع •

 بن نفري، وأخوه حممد بـن ، ويروي عنه جبري]ب-٢٠٧[ عبد الرمحن:اثنان
 . والقاسم أبو عبد الرمحن، ربيعة بن يزيد)٢(]عنهيروي [ ،عتبة

 . حممد بن عبد الرمحن بن عنج:ْجنَابن ع •

                                                        
 ).٣٤/٤٦٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)٢(



 ٧٧ 
 . عبد الرمحن:)١(جةَسْوَابن ع •
 . عبد الرمحن صحايب، وحممد الطائي:فْوَابن ع •
 .ُّيشَرُ عبد الرمحن اجل:فْوَابن أيب ع •
 . عبد اهللا:نْوَابن ع •

 .)٢(ميْرضَابن العالء بن احل )د( .٢٥٩٨
 .وعنه حممد بن سريين. عن أبيه

 عــن ابــن العـــالء ، عــن حممــد بــن ســريين،صورْنــَ ثنــا م:مْيَشُثنــا هــ: قــال أمحــد
عـن  رواه أبـو داود . أن أباه كتب إىل النبي صـىل اهللا عليـه فبـدأ بنفـسه،احلرضمي
 .أمحد

 ومــرة مل ،ابــن العــالءعــن  )٣(]مــرة[ثنــا هــشيم مــرتني : وقــال عبــد اهللا بــن أمحــد
 .يصل

 . أبو كريب حممد:ابن العالء •
 . حممد بن عبد اهللا بن عالثة:الثةُابن ع •
َّعالقابن  •  .حصن بن عبيدة بن عالق عثامن بن :َ

 . زياد بن عالقة:ابن عالقة •

                                                        
 .ابن عنمة، هو عبد اهللا بن عنمة:  ذكر املزي قبله)١(
 ).٣٤/٤٦٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)٣(



 ٧٨ 
 . بن أيب ربيعةياش وعيل وعبد اهللا بن ع، إسامعيل: منهم.مجاعة :اشَّيَابن ع •
 .ُّرقيُّ الز النعامن:اشَّابن أيب عي •
 . سفيان:ينةَيُابن ع •
 . عبد اهللا بن عمر بن غانم:ابن غانم •
 . عامرة:ةَّيِزَابن غ •
َّغنامابن  •  . عبد اهللا:َ
 . عبد الرمحن:ْمنَابن غ •
 . وابنه حييى،عبد امللك بن محيد ابن أيب غنية: ةَِّينَابن أيب غ •
 .)١(ابن عالثة)أ( •

 . وعنه محاد بن خالد.اجلهني )٢(ةعن مسلم
 .)٣( غيالنابن •

 .جمهول:  قال أبو زرعة.سعود يف الوضوء بالنبيذعن ابن م

                                                        
والرجـــل لـــيس مـــن زوائـــد اإلمـــام أمحـــد ) ٤/٢٢٤٤: (»كرةالتـــذ«و) ٥٧٣ص: (»اإلكــامل«) ١(

عىل التهذيب كام توهم احلسيني وتبعه املصنف هنا، بل هو نفسه حممد بـن » املسند«يف
، لــــذا فقـــــد )٢٥/٥٢٤: (»التهــــذيب«عبــــد اهللا بــــن عالثــــة املـــــذكور قبــــل قليــــل، ترمجتـــــه يف

 .استبعده احلافظ ابن حجر من تعجيل املنفعة
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. ممسل:  يف األصل)٢(
 ).٩/٣٢٥: (»اجلرح والتعديل«) ٣(



 ٧٩ 
 .)١(اطمةَابن أيب ف •

ن بـن أيب فاطمـة، هـو حممـد بـن سـليام:  قال حممد بن طاهر.عن ابن مسعود
 .ومجاعة، وكان يضع احلديث )٢(روى عن أيب موسى

 . حممد بن إسامعيل بن أيب فديك:كْيَدُابن أيب ف •
 .)٣(ُّيساَرِابن الف) ق س د( .٢٥٩٩

 .بيه عن النبي صىل اهللا عليه وسلمعن أ: عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، وقيل
 .يشْخـَوعنه مسلم بن م

 .تقدم حديثه يف ترمجة مسلم هذا
 . إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة:وةْرَابن أيب ف •
 . عمرو:واءْغَابن الف •
 .معبد اهللا اهلاشمي، وحممد عار :لْضَابن الف •
 .غزوان حممدابن  :لْيَضُابن ف •
ً، وعنه عبد اهللا بن وهب مقرونا بغريه، قال ِّيُربْقَ عن سعيد امل،النُابن ف) خ( •

 .هو عبد اهللا بن زياد: أبو نرص الكالباذي
 . وأخوه الضحاك، عبد اهللا:وزْريَابن ف •

                                                        
 ).دار الكتب.  ط٧/٤٥٥: (»ميزان االعتدال«) ١(
 .أسد بن موسى:  كذا، ويف املصدر)٢(
 ).٣٤/٤٦٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٨٠ 
 .عبد اهللا بن إبراهيم بن قارظ: يل إبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ، وق:ظِارَابن ق •
 . عبد اهللا بن عثامن:، يف ترمجة أيب عبيد الزرقي، هوّيابن القار •
 . عبد الرمحن املرصي:، صاحب مالك، هوابن القاسم •
 . عبيد اهللا:ةَّطيْبِابن الق •
 .بْيَؤُ بن ذيصةِبَ لقٌابن) د( •

  احلــديث »... أصــحايب أم تناســواِيسَواهللا مــا أدري أنــ« :عــن أبيــه عــن حذيفــة
 .يف الفتن

 .ليثيوعنه أسامة بن زيد ال
 .إن مل يكن إسحاق بن قبيصة فهو أخ له: قال شيخنا

 . عبد اهللا:تادةَابن أيب ق •
 . ومسلم، وعبد الرمحن، عبد اهللا: منهم، مجاعة:طْرُابن ق •
 . مسلم:ةظَرَابن ق •
 .طْيَسُ يزيد بن عبد اهللا بن ق:طْيَسُبن قا •
 .ب القعنبيَنْعَ بن قةعبد اهللا بن مسلميزيد بن  :َبنْعَابن ق •

 .)١(ةَفِْخس بن طْيَ لقٌابن) س( .٢٦٠٠
 وفيـه اخــتالف .وعنـه حييـى بـن أيب كثـري. أبيـه يف النهـي عـن النـوم عـىل بطنـهعـن 
 .كثري

                                                        
 ).٣٤/٤٦٩: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٨١ 
 . عبد اهللا:ابن أيب قيس •

 .ُّير األنام)١(شةْبَابن أيب ك .٢٦٠١
 :ثــل أربعــة نفــرَمَل هــذه األمــة كَثــَم« :عــن أبيــه عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم

ًرجل آتاه اهللا ماال وعلام  . وعنه سامل بن أيب اجلعد.»...ً
هكـــذا رواه منـــصور عـــن ســـامل بـــن أيب اجلعــــد، ورواه : »التهـــذيب «قـــال يف 

 : وقـد روى عـن أيب كبـشة ابنـاه،عـن أيب كبـشةاألعمش عن سامل بـن أيب اجلعـد 
 . وعبد اهللا غري هذا احلديث،حممد

 .شةْبَمة بن أيب كَلَ احلسني بن س:، هوُّديَمَْحابن أيب كبشة الي •
 .ُّيَْربنَ وحييى الع،ُّديْبَ عبد اهللا املقري، وحممد بن الع:، مجاعةِريثَبن كا •
 . حييى:ابن أيب كثري •
 .ابن كعب بن مالك) س تم د م( •

 .عن أبيه يف األكل بثالث أصابع
ــــراهيم:وعنــــه ــــرمحن وعبــــد ، ســــعد بــــن إب ــــن عــــروة،بــــن ســــعد )٢(ال  . وهــــشام ب
 .، عنهدْعَس عن هشام بن عروة عن عبد الرمحن بن :والصحيح
 عبد الرمحن بـن كعـب بـن مالـك، كـذا سـامه حممـد بـن أبـان البلخـي عـن :هو

 .ن سعد بن إبراهيمعمهدي عن سفيان ابن 

                                                        
 ).٣٤/٤٦٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .ثبتناه من املصدرعبد اهللا، وما أ:  يف األصل)٢(



 ٨٢ 
عــن عبـد الــرمحن بــن ]أ-٢٠٨[  بـن عــروةب عــن هــشاميـعــن وه: وقـال عفــان

 عــن عبــد اهللا بــن كعــب أو عبــد الــرمحن بــن كعــب ســفيانســعد مــوىل األســود بــن 
 .يه أحدمها عن أب،حديثني

 .ابن كعب بن مالك) ت( •
 .»ْرضُأرواح الــشهداء يف طــري خــ« :عــن أبيــه عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم

 . الزهري:وعنه
 .كعب بن مالك )١(] بنعبد اهللا[ عبد الرمحن بن :هو

 .بن مالك )٢(ابن كعب) ت( •
وعنـه إســحاق بـن حييـى بــن . »مـن طلــب العلـم ليجـاري بــه العلـامء« :عـن أبيـه
 .طلحة

ـــة هلـــم كانـــت ترعـــى غـــنام «، عـــن أخيـــه بـــن كعـــب بـــن مالـــكا) ق خ( • ًأن جاري
 .احلديث »عْلَبس

 .ويف رواية عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر
 .وعنه نافع

 . عبد اهللا: هو، بن عباس بن مرداس:نانةِابن ك •
 .ابن أيب لبيبة: ، وقيللبيبة حممد بن عبد الرمحن بن :بيبةَابن ل •

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(
 ...»ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم«:ابن كعب بن مالك عن أبيه:  ذكر املزي قبل هذا)٢(



 ٨٣ 
 . عبد اهللا:)١(ابن أيب لبيد •
 .، عبد اهللابن هليعة •
 وابــن ابنــه عبــد اهللا بــن عيــسى بــن ، عبــد الــرمحن، وابنــه حممــد:ىلْيَابــن أيب لــ •

 .عبد الرمحن بن أيب ليىل
 .عيل بن ماجدة:  وقيلأبو ماجدة،:  وقيل، السهميابن ماجدة) د( •
 وابنـه عبـد امللـك، ويوسـف بـن يعقـوب بـن أيب ، عبد العزيـز:ونُشِابن املاج •

 .سلمة
 . كثري بن زيد املدين:هَّنَمافابن  •
 . خالد بن يزيد بن أيب مالك:ابن أيب مالك •
 . يوسف:كَابن ماه •
 . عبد اهللا:ابن املبارك •
 . أبو موسى حممد:ىَّنَُثابن امل •
 .حممد:  عبد اهللا، وقيل:املجالدابن أيب  •
َابن جم •  .عِّمُ

 إبراهيم بن إسامعيل بـن جممـع، وابـن عمـه جممـع بـن يعقـوب :مجاعة منهم
 .مع، وعمه يعقوب بن جممعبن جم

                                                        
 .ابن هليعة، سبق قلم، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل)١(



 ٨٤ 
 مــن أهـــل ٌيـــت بقيــةِقَب« :)١(بعــض ولــد حممــد بـــن مــسلمة األنــصاري) د( .٢٦٠٢

 . وعنه حممد بن إسحاق.  احلديث»...رب حتصنواْيَخ
 .، عبد اهللازيابن حمري •
َابن حم •  . عمر بن عبد الرمحن بن حميصن:نِصْيُ
َابن حم •  . حرام بن سعد بن حميصة:صةِّيُ
  .مدويه بن أمحد بن حممد :ويهَّدَم بنا •

 .زيد اسمه فيمن تقدم .اهللا عبد :وقيل ،زيد :وقيل يزيد ،عَبْرِم بنا •

 .تقدم .حبْرَم أبو :ويقال ،حبْرَم أيب بنا •

 .يمْرَابن أيب م •
رصي، ويزيد رصي، وسعيد بن احلكم بن أيب مريم املبيد الُبر: مجاعة منهم

 .َّالغساين وأبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مريم ،الشامي
 . عبد الرمحن بن خالد بن مسافر:ِرسافُابن م •
 . عيل:هرْسُابن م •
 .طوسأبو امل: س، ويقالِّوَُط سعيد بن امل:بِّيَُسابن امل •
 . عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ:ابن معاذ •
 . عبد اهللا:انقَعُابن م •
 . وهو ابن أيب طلحة، معدان: عن ثوبان، والصواب:دانْعَابن م) س( •

                                                        
 ).٣٤/٤٧٣: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٨٥ 
 . عبد اهللا:ابن معقل •
 .معقل: ابن أيب معقل •

عــن أبيــه أن النبــي صــىل اهللا عليــه : )١( ابــن أيب املعــىل األنــصاري) ت( .٢٦٠٣
ًإن رجال خريه ربه بني أن يعيش يف الدنيا مـا «: ًوسلم خطب يوما فقال

 .  احلديث»...شاء أن يعيش
 .وعنه عبد امللك بن عمري

 .حييى، تقدم: ، هوابن معني اإلمام •
 .عبد اهللا: ابن مغفل •
 .عبةُة بن شْريُِغابن امل) س ت د( •

 .املسح عىل الناصية والعاممةعن أبيه يف 
 .قاله بكر بن عبد اهللا عن احلسن عنه

يف  »األطراف« وقد سمعته من ابن املغرية بن شعبة، ذكره صاحب :قال بكر
 .ترمجة محزة بن املغرية بن شعبة عن أبيه

 ، عـن أبيـه،ة بـن شـعبة عن محـزة بـن املغـري، بن عبد اهللا املزينوقد روى بكر
 .حديث املسح عىل اخلفني

 . عثامن:ابن املغرية •
 .أبو الفضل: ، وقيللَّضَُفابن امل) د( •

                                                        
 ).٣٤/٤٧٤: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٨٦ 
 وابـن أخيــه حممـد بــن أيب ،مَّدَقــُعمــر بـن عــيل بـن م: ، مجاعــة مـنهممَّدَقـُابـن م •

 .مَّدَقُبكر، والقاسم بن حييى بن عطاء بن م
 . حممد بن عبد اهللا بن يزيد:ئِرُْقابن امل •
 . عبيد اهللا:سمْقِبن ما •
 .، رجل من أهل الشامزَرْكِابن م) د( •

 .ري بن عبد اهللا بن األشجكَُ وعنه ب.عن أيب هريرة يف اجلهاد
ـِإنه أيوب بـن عبـد اهللا بـن م: قيل ـِيزيـد بـن م: ز، وقيـلَركْ  وتقـدم ذلـك يف ،زَركْ

 .ترمجة أيوب هذا
 . عقبة:مَرْكُابن م •
 وعنه أنس بن سريين، هو عبد ،يف صيام البيض عن أبيه :ُّيسْيَالق حانْلِابن م •

 .امللك بن قتادة بن ملحان
 . عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة:ابن أيب مليكة •
 .انَّفيْعُكة اجلْيَلُابنا م) قد( •

 .ًت أختا لنا يف اجلاهليةَدَا وأَّمنُإن أ
 .س النخعيْيَ علقمة بن ق:وعنهام

 .أحدمها سلمة بن يزيد اجلعفي
 عـن ،ٌرِ عن ز، عن عاصم، عن حممد بن أبان اجلعفي،عيد بن ساملوروى س



 ٨٧ 
 .مليكة فذكره )١(ول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ابنا أتى رس:عبد اهللا قال

ْمملكابن  •  .يعىل :َ
َّ مه:هَِّبنُابن م •  . وأخوه وهب،امَ
 .]ب-٢٠٨[مْهَ س:جابْنِابن م •
 .ُّيقطريإبراهيم احلزامي، وعيل ال: ، مجاعة منهمرِْذُنابن امل •
ج، وعمــرو َســْو وإســحاق الكَ،ُّويلُلَّإســحاق الــس: ، مجاعــة مــنهمابــن منــصور •

 . وآخرون اجلواز،ُّ، وحممد املكيالطويس، وحممد ُّالنسائي
 . حممد:درَْكُنابن امل •
 . عبد اهللا:نريُابن م •
 . وابنه صفوان، ومنية أمه، يعىل بن أمية:يةْنُابن م •
 وأخـوه ،عمـرو:  ومـنهم،وابنـه إسـامعيل إبـراهيم، :، مجاعـة مـنهمابن مهـاجر •

 .حممد
 . عبد الرمحن:ابن مهدي •

 . وعنه عبد الرمحن بن ميرسة. عن كعب:)٢(نِابن مواه) فق( .٢٦٠٤
 .ابن موسى) س( •

 عـن أيـوب عـن عبـد اهللا بـن سـعيد بــن ،ري عـن احلـارث، وهـو ابـن عمـ،عـن أبيـه
                                                        

 .خطأ. ابن): ٣٤/٤٧٦: (» الكاملهتذيب« يف مطبوعة)١(
 ).٣٤/٤٧٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٨٨ 
 .ءجبري عن أبيه عن ابن عباس يف صوم عاشورا

 .ُّحيْيِبَّب الصوعنه إسامعيل بن يعقو
 . حممد بن موسى بن أعني: هو

 عبـــد اهللا اهلمـــداين، وعبيـــد اهللا بـــن عبـــد اهللا بـــن :، مجاعـــة مـــنهمهـــبْوَابـــن م •
موهب أبو حييى التيمي، وابن أخيه عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بـن 

 .موهب، ويزيد بن خالد بن موهب الرميل
 .اط املكيََّياح، وحممد اخلَّدَ عبد اهللا الق:، مجاعة منهمابن ميمون •
 . وهالل، إبراهيم، وعطاء:، مجاعة منهمابن أيب ميمونة •
ــَ احل:، مجاعــةءنــاْيِابــن م •  والعبــاس بــن عبــد الــرمحن بــن ، وســعيد، وزيــاد،مكَ

 .مينا
 . عبد اهللا الصايغ:ابن نافع •
 . عمر:يهَبُابن ن •
 . عبد اهللا:ابن أيب نجيح •
 . عبد اهللا:ّيَُجابن ن •
 . عبادة: َُّيسابن ن •
 . قطن:ْريَُسابن ن •
 . يزيد:ةَبُْشابن أيب ن •
 . حممد بن صالح بن مهران:احَّطَّابن الن •



 ٨٩ 
 . عبد الرمحن :عمُابن أيب ن •
 . عمرو:مةْيَعُابن أيب ن •
 . جبري:ْريَفُابن ن •
 . عبد اهللا بن حممد النفييل:لْيَفُابن ن •
 . عبد الرمحن:رِمَابن ن •
 .يب نمر رشيك بن عبد اهللا بن أ:رِمَابن أيب ن •
 .  يزيد:رانِْمابن ن •
 . نملة األنصاري:لةْمَابن أيب ن •
 . وابنه حممد، عبد اهللا:ْريَمُابن ن •
 . بشري:ابن هنيك •
 .عبيد اهللا:  عبد اهللا، ويقال:ابن أيب هنيك •
 . بن مساحق عبد امللك:ابن نوفل •
 .عبد اهللا :ابن نيار •
 . أمحد بن حممد بن نيزك:كَزِْيابن ن •
 . وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد،عبد اهللا بن اهلاد يزيد بن :ابن اهلاد •
 . عبد اهللا:ابن هاشم •



 ٩٠ 
 .)١( أليب هالةٌابن) م( .٢٦٠٥

ً سألت خايل هند بن أيب هالة، وكان وصافا عن حلية النبي : قالعن احلسن،
 يكنـى أبـا  مـن ولـد أيب هالـة احلديث بطولـه، وعنـه رجـل...صىل اهللا عليه وسلم

 .عبد اهللا
 الكنـود الـذي يمنـع رفـده وينـزل وحـده :أيب أمامـة، عـن ئابن هـان) بخ( .٢٦٠٦

 . وعنه حريز بن عثامن.ويرضب عبده
 . عبد اهللا:بريةُابن ه •
 . عبد اهللا:لْيَذُابن أيب اهل •
 وعبــــد ، وعبـــد اهللا بـــن مــــسلم بـــن هرمـــز،عبـــد اهللا:  مجاعـــة مــــنهم:مـــزْرُابـــن ه •

 . ويزيد،الرمحن األعرج
، وعنـه حممـد بـن ة مـاعز عـن مالـك عـن أبيـه قـص،ُّال بن يزيد األسـلميَّزَبن ها •

 .املنكدر
 .الَّزَ وابن ابنه يزيد بن نعيم بن ه،مْيَعُال ابنه نَّزَممن روى هذه القصة عن ه

 . وابنه عبد اهللا، وسعيد،داود: ، مجاعة منهمْدنِابن أيب ه •
 . عبد الرمحن:ابن أيب هنيدة، اسمه: ، وقيلهنيدةابن ) قد( •
 . الرمحن العبيس عبد: هور، عن جريابن هالل) د( •
 . سعيد:ابن أيب هالل •

                                                        
 ).٣٤/٤٨٠: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٩١ 
 . عبد اهللا:ابن اهليثم •
 . حييى العطار:ثمْيَابن أيب اهل •
 .ير موسى بن عامر امل:امَذْيَابن أيب اهل •
 . حممد:ابن واسع •
 . وعنه زيد بن أسلم، اسمه واقد، عن أبيه: الليثي. أليب واقدٌابن) د( •
 .رصي، زفرَّن ال:مةِْيثَابن و •
 حممـد : ومـنهم،يْرصِ املـأمحد بـن حييـى بـن وزيـر: منهماعة ، مجيروزابن  •

 . وحممد الواسطي،يِْرص وحممد امل،الدمشقي
 . عبد الرمحن:لةْعَابن و •
 وعنــه حــسان بــن عطيــة، ،بــادةُه عِّدَ، عــن جــامتَّابــن الوليــد بــن عبــادة بــن الــص •

 . حييى:اسمه
 .وحممد الفحام ،يُْرسب، وحممد الُّينَدَ عبد اهللا الع: مجاعة منهم،بن الوليدا •

ًكفى بك إثـام أن ال « :، عن أبيه عن ابن عباس)١(هَِّبنُب بن مْهَابن و) ت( .٢٦٠٧
 . وعنه أبو بكر بن عياش.»ًتزال خماصام

 أحـدمها عبـد :ذكر حييى بن معني وغريه أن لوهب بن منبـه ابنـني: قال شيخنا
 هـشام ه وقد تقدم يف األسامء، واآلخر عبد الرمحن، ويروي عن،اهللا وهو األكرب

ً وذكر بعضهم أن له ابنـا آخـر اسـمه أيـوب، وأنـه يـروي عنـه .ُّبن يوسف الصنعاين

                                                        
 ).٣٤/٤٨٢: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٩٢ 
 .]أ-٢٠٩[ فاهللا أعلم.ُّيوسف بن زكريا الصنعاين

 . عبد اهللا:ب املرصيْهَابن و •
 . والد برشّيَْرصل البَّضَفُ وامل، عبد اهللا املكي:، اثنانابن الحق •
 . عبد اهللا:ابن يامني •
َابن حي •  .هللا بن عبد الرمحن بن حينس عبد ا:سَّنُ
ْابن أيب حي •  . وابناه إبراهيم وعبد اهللا، حممد األسلمي:يىَ
 . عبيد اهللا:ابن أيب يزيد •
 . عن أيب هريرة،ابن يسار •

 . موسى بن عم حممد بن إسحاق بن يسار:هو
 . هالل:ابن يساف •
 . عبد الرمحن والد العالء:ابن يعقوب •
 .يعقوب حممد بن عبد اهللا بن :ابن أيب يعقوب •

 .ميةُبن أ ىلْعَابن ي) ق ت د( .٢٦٠٨
ِبعا بَطْضُطاف النبي صىل اهللا عليه وسلم م« :عن أبيه  .»د أخرضُربً
 .بة، وابن جريجْيَري بن شَبُ عبد احلميد بن ج:وعنه

 .والصحيح عن ابن جريج عن عبد احلميد عنه
 .إن مل يكن صفوان بن يعىل بن أمية فال أدري من هو: قال شيخنا

 . حييى:رمْعَابن ي •



 ٩٣ 
فــة، وفيــه خــالف كثــري ِْخس بــن طْيَقــِ ابــن ل:، ويف روايــةفــةِْخ ليعــيش بــن طٌابــن •

 .تقدم
 . حييى:ابن يامن •
 .)١(]عبد اهللا بن يوسف التنييس: [ابن يوسف •
 . أمحد بن عبد اهللا بن يونس:ابن يونس •

 .)٢(ورَْعابن أخي احلارث األ) س ت( .٢٦٠٩
:  قـال؟ املخـرج منهـا مـا: قلـت،سـتكون فتنـة« :عن احلارث عن عيل حـديث

 . وعنه أبو املختار الطائي.احلديث »...كتاب اهللا 
 .)٣(مْهُابن أخي أيب ر) بخ( .٢٦١٠
غــزوت مــع «: ، وكــان مــن أصــحاب الـشجرة، قــالِّاريَفـِم الغْهــُه أيب رِّمــَعـن ع
 .وعنه الزهري .» صىل اهللا عليه وسلم غزوة تبوكرسول اهللا

 .ن مسلم بن شهاب حممد بن عبد اهللا ب:ُّريْهُّابن أخي الز •
 وعنــه عبــد امللــك بــن .، عــن عمــه)٤(مَالَابــن أخــي عبــد اهللا بــن ســ) ق ت( .٢٦١١

 .عمري
 . أمحد بن عبد الرمحن بن وهب:بْهَابن أخي عبد اهللا بن و •

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(
 ).٣٤/٤٨٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٤/٤٨٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٤/٤٨٥: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٩٤ 
 عـــن زيـــد بـــن ثابـــت عـــن عمـــر يف ،)١(تْلَّابـــن أخـــي كثـــري بـــن الـــص) س( .٢٦١٢

 .الرجم
 .ن حدثه عنهَّمَروى حممد بن سريين ع

: ، امـرأة عبـد اهللا بـن مـسعود، وقيـل)٢(ةَّيـِقفَّنب الثْيَابن أخي ز) ق س ت( .٢٦١٣
 .ابن أخت زينب

 .»لةَِووالتامئم والتالرقى يف « :عن زينب
 .َّاجلزاروعنه حييى بن 

 .)٣(ّيَيُة بنت حّيِفَابن أخي ص) د( .٢٦١٤
 .اع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمة يف ذكر صّيِفَعن ص

 .ةَّنيَزُس املْيَقيب بن َؤُبيبة بنت ذَ حُّمُوعنه زوجته أ
 .، أو ضباعة ابنتي الزبري)٤(كمَ احلُِّمابن أ) د( .٢٦١٥
ًأصاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم سبيا فذهبت :  إحدامها أهنا قالت:عن

 .أنا وأختي فاطمة بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فشكونا ما نحن فيه
 .الضمريموسى روى عنه الفضل بن 

                                                        
 ).٣٤/٤٨٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٤/٤٨٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٤/٤٨٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٤/٤٨٧: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٩٥ 
 .عبد اهللا: ، ويقال)١(، اسمه عمرو بن زائدةمىَْع مكتوم األُِّمابن أ •
 . هانئِّمُابن ابن أ: ، وقيل هانئُِّمابن أ) س ت( •

 . وعنه سامك بن حرب.»الصائم أمري نفسه« : أم هانئ حديث:عن
 . هارون بن أم هانئ، وهو أخو جعدة شيخ شعبة:هو

                                                        
 .عمرو بن قيس، وهو وجه آخر يف اسمه:  يف املصدر)١(



 ٩٦ 

 
 

  

 . أبو حفص:ارَّاألب •
 .د الرمحني عبيد اهللا بن عب:)١( ُّ يِعَجَْشاأل •
 .بْيَرُ عبد امللك بن ق:األصمعي •
 .مُعْنَ عبد الرمحن بن زياد بن أ:ُّريقيَْفاأل •
 . عبد الرمحن بن عبد العزيز من ولد أيب أمامة بن سهل:ُّماميُاأل •
 . صاحب املغازي وابنه سعيد،حييى بن سعيد:  مجاعة منهم:ُّمويُاأل •
 . حممد بن سليامن:ُّاريَبَْناأل •
: ، قيـلُّيِمـْخَّيـم اللَوُصـحايب روى عنـه عـروة بـن ر:  مجاعة منهم:ُّاألنصاري •

 . إسحاق بن موسى: ومنهم، حممد بن عبد اهللا: ومنهم،إنه جابر بن عبد اهللا
 .شةْبَأبو ك: مجاعة منهم: ُّامريَْناأل •
 . عبد الرمحن بن عمرو:ُّوزاعيَاأل •

                                                        
 .سعد بن طريف: اإلسكاف، مجاعة منهم:  ذكر املزي قبله)١(



 ٩٧ 
 . عبد العزيز بن عبد اهللا:ُّيسْيَُواأل •
 . أبو العالية: منهم، مجاعة:الرباء •
ْالرب •  . وكثري بن زياد، حممد بن بكر:ُّساينُ
ــت:  مــنهم، مجاعــة:ارَّزَالبــ • ــرش بــن ثاب ، )١( وأمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلــالق،ب

 .واحلسن بن الصباح، وخلف بن هشام، وأبو عمر البزار القاري
 .ِّواليبُّباح الدَّحممد بن الص: ة منهم مجاع:ازََّزالب •
 . وحممد بن إسحاق، زياد بن عبد اهللا: مجاعة منهم:ُّائيََّكالب •
 عمري بن سـلمة :روى عنه. اسمه زيد بن كعب:  له صحبة قيل: ُّيِزَْهالب) س( •

بي احلاقف الذي رماه فوجد َّظ وهو من بني سليم وهو صاحب ال،ُّريْمَّالض
 . قاله يعقوب بن شيبة،الروحاء بني مكة واملدينة وكان يسكن ،فيه سهمه

 . أبو يعقوب يوسف بن حييى:ُّطيْيَُوالب •
 . وعنه أبو حازم التامر،] ب-٢٠٩[ له صحبة:البيايض) س عخ( •
ث عـــن ابـــن عبـــاس بالتفـــسري، ِّ الـــذي حيـــدُّيمـــيِمَّ الت: مجاعـــة مـــنهم:ُّمـــيْيِمَّالت •

  .ةأربد: وقيل، أربد اسمه ، فقطُّعيْبيَّ أبو إسحاق الس:وعنه
 .تْلَّىل حممد بن الصْعَ أبو ي:ُّيِزَّوَّالت •
 .خان، وابنه معتمررَ وسليامن بن ط،إبراهيم بن يزيد:  مجاعة منهم:ُّيميَّالت •
 .عبد الوهاب بن عبد املجيد:  مجاعة منهم:ُّقفيَّالث •

                                                        
 .»هتذيب الكامل«ري عىل ذكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق من زيادات احلافظ ابن كث)١(



 ٩٨ 
 .ىلْعَذر أبو يْنُسفيان، وم:  مجاعة منهم:ُّريْوَّالث •
 .ن إبراهيم عبد امللك ب:يِّدُاجل •
ُّالـرميل  أبو مسعود عبد األعىل بن أيب املساور، وعيسى بـن يـونس :ارَّرَاجل • َّ

 .ُّيِورُالفاخ
 . وآخرون،اسَّ وعب، سعيد بن إياس:ُّريْيَرُاجل •
 . وغريه،سانْيَام فائد بن كَّأبو العو:  مجاعة منهم:ارَّزَاجل •
ْران، وخمْهِحممد بن م:  مجاعة منهم:لَّامَاجل •  . وآخرون،الكد بن مَلَ
 .ُّكيَ حممد بن منصور امل:ازَّوَاجل •
الـــشهيدي :  إســحاق بـــن إبــراهيم بـــن حبيــب بـــن الــشهيد، ويقـــال لــه:ُّبــيْبيَاحل •

 .ًأيضا
 .ُّيَرَر املدْجُ ح:ُّوريُجَاحل •
 .ُّقيَّبيد اهللا الرُيامن بن عَلُ س:ابَّطَاحل •
 .لََّال احلسن بن عيل اخل:ُّلواينُاحل •
س، وعبد احلميد بن عبد الـرمحن، ِّلَُغارة بن املَبُج: نهم مجاعة م:ُّينَّامِاحل •

 .وابنه حييى
 .ُّكيَبري بن عيسى املُّ عبد اهللا بن الز:ديْيَمُاحل •
 .حييى بن مهدي )١(]سعيد بن[أبو سفيان :  مجاعة منهم:ُّيَريْمِاحل •

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(



 ٩٩ 
 . وآخرون، وأخوه أبو عيل،أبو بكر:  مجاعة منهم:ُّفيَنَاحل •
 .ُّينَدَ بن إبراهيم امل إسحاق:ُّنيَْينُاحل •
 .ُّقيَّان الرَّيَ، وخالد بن حُّعبد اهللا بن عون اهلاليل:  مجاعة منهم:ازَّرَاخل •
 . وابنه عامر،تمْسُ صالح بن ر.أبو عامر:  مجاعة منهم:ازَّزَاخل •
 عبد اهللا بن عمر بن عبد الرمحن بن عبد احلميد بن عبـد الـرمحن :ُّايبَّطَاخل •

 .ابََّطبن زيد بن اخل
ْطهـامن وخالـد بـن ،عبد الوهاب بن عطـاء:  مجاعة منهم:افَّفَاخل • ار َّ وبـش،)١(َ

 .بن موسى
 . وعبد اهللا بن عبد الرمحن، أمحد بن سعيد: مجاعة منهم:ُّميِارَّالد •
 . وعبد اهللا بن كثري املقرئ، متيم: مجاعة منهم:ُّاريَّالد •
 . أبو خالد يزيد بن عبد الرمحن:ُّاالينَّالد •
 . عبد العزيز بن حممد:ُّديْرَاوَرَّالد •
 . له صحبة، فريوز:ُّميَلْيَّالد •
 .ُّيِْرص املُّاينْحيَّ، ثم الرُّنيْيَعُّ عثامن بن نعيم الر: ُّحاينْبُّالذ •
 . حممد بن حييى:ُّيلْهُّالذ •
ني بن املنذر بن يزيـد بـن أبـان، وابـن صححممد بن :  مجاعة منهم: ُِّقايشَّالر •

 .أخيه الفضل بن عيسى
                                                        

 .خطأ، والتصحيح من املصدر. بن موسى:  يف األصل)١(



 ١٠٠ 
 .اش بن الوليدَّ عي:ماَّالرق •
 .وكيع بن اجلراح:  مجاعة منهم:ؤايسُّالر •
 .حممد بن عمر بن عبد اهللا بن فريوز البرصي:  مجاعة منهم:ُّوميُّالر •
ُّيايشِّالر •  .ُّحويَّج النَرَ عباس بن الف:ِ
 . وغريه،ُّيصْمِ حممد بن الوليد احل:ُّديْبيُّالز •
 .بن عبد اهللا ومصعب ، أبو أمحد: مجاعة منهم:ُّبرييُّالز •
مجاعـــــة مـــــنهم أبـــــو عيـــــاش الزرقــــي، وعمـــــرو بـــــن ســـــليم الزرقـــــي : الزرقــــي[ •

 .وآخرون
 .بن وهب بن زمعة )١(]هو موسى بن يعقوب بن عبد اهللا: الزمعي •
 .بيعَّ أبو الر،رش بن عمروِ ب: مجاعة منهم:ُّاينَرْهَّالز •
 . وأبو مصعب،حممد بن مسلم بن شهاب: ، مجاعة منهمُّريْهُّالز •
 صــاحب ُّيفْوَّ الــزةَّرُ وعبــد اهللا بــن أيب مــ، عبــد اهللا بــن راشــد: مجاعــة:ُّيفْوَّالــز •

 .حديث الوتر
 . إبراهيم بن أيب العباس:ُّامريَّالس •
 ، وإبـراهيم بـن احلجـاج،عبد األعىل بـن عبـد األعـىل:  مجاعة منهم:ُّاميَّالس •

 .وآخرون
 .أبو إسحاق وأوالده:  مجاعة منهم:ُّبيعيَّالس •

                                                        
 . زيادة من املصدر سقطت من األصل)١(



 ١٠١ 
إسامعيل بن عبد الرمحن الكبري، وحممد بـن مـروان : مجاعة منهم :ُّيِّدُّالس •

 .الصغري، وإسامعيل بن موسى الفزاري
رمقــت النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم « : أو عمــه، أبيــه: عــن:ُّديْعَّالــس) د( .٢٦١٦

 .وعنه سعيد اجلريري .» يف ركوعهُنيف صالته فكان يتمكَّ
 .نإبراهيم بن عبد الرمح:  مجاعة منهم:ُّكيَسْكَّالس •
 .شةْبَ وأبو ك،رةْمَ عبد اهللا بن ض: اثنان:ُّويلُلَّالس •
 .عبد اهللا بن بكر بن حبيب نزيل بغداد:  مجاعة منهم:ُّميْهَّالس •
 . وعمرو بن عبد اهللا، وابنه حييى،أبو عمرو:  مجاعة منهم:ُّيباينَّالس •
 . الفضل بن موسى: ُّيناينِّالس •
 .هيم بن حممد وابن عمه إبرا، حممد بن إدريس:ُّافعيَّالش •
 .احيلَ، عامر بن رشعبيَّالش •
 . حممد بن عبد اهللا بن املهاجر، وعبد الرمحن بن محاد:ُّثيْيَعُّالش •
ْ خم: منهم، مجاعة:ُّرييِعَّالش •  .لد بن خالد، وأبو قتيبة سلم بن قتيبةَ
 . وأبو إسحاق، أبو عمرو: منهم، مجاعة:ُّيباينَّالش •
ــــن إســــحاق:ًضا أيــــاينَغَّالــــص: ، ويقــــالُّاغاينَّالــــص •  وأبــــو ، أبــــو بكــــر حممــــد ب

 .]أ-٢١٠[سعد
 . عبد الرمحن بن عسيلة:ُّابحيَنُّالص •
 ، وحممـــــد بــــن ثـــــور، حممــــد بـــــن عبــــد األعــــىل: مـــــنهم، مجاعــــة:ُّعاينْنَّالــــص •

 .وآخرون



 ١٠٢ 
 . بن هاللِْرشب:  منهم، مجاعة:افّوَّالص •
 . وغريه،عمرو بن عيل:  منهم، مجاعة:ُّيفْريَّالص •
 .أمحد بن عبده:  منهم، مجاعة: ُّيِّبَّالض •

 .، وعنــه أبــو نــرصةيــروي عــن أيب هريــرة:  اثنــان أحــدمها:ُّاويَفــُّالط) د( .٢٦١٧
 .واآلخر حممد بن عبد الرمحن البرصي

ُّويسُّالطـــ • ـــاد بـــن أيـــ:  مـــنهم، مجاعـــة:ِ  وحممـــد بـــن ،وب، وعـــيل بـــن مـــسلمُّزي
 .منصور

م بـن عمـر قتادة بن النعامن صحايب، وابـن ابنـه عاصـ: ، مجاعة منهمُّيِرَفَّالظ •
 .بن قتادة

 .عبد اهللا بن عمران:  منهم، مجاعة:ُّديِابَالع •
 .عبد العزيز بن عبد اهللا:  منهم، مجاعة:ريِامَالع •
 . وابنه هارون،ار بن باللكََّحممد بن ب:  مجاعة منهم:ُّاميلَالع •
 . وحممد بن إسحاق املسيبي،محزة بن عمرو:  منهم، مجاعة:ُّيِالعائذ •
 وأخوه سليامن بن ،حممد بن برش، وحممد بن كثري: منهم ، مجاعة:ُّديْبَالع •

 .كثري
 . وعبيد اهللا بن موسى،بةْيَأبو بكر بن أيب ش:  منهم، مجاعة:يسْبَالع •
 . عبد اهللا بن صالح والد أمحد: منهم، مجاعة:ُّيلِْجالع •
 وعمـــه عبـــد امللـــك بـــن أيب ،حممـــد بـــن عبيـــد اهللا:  مـــنهم، مجاعـــة:ُّزمـــيْرَالع •

 .سليامن



 ١٠٣ 
 . والقاسم بن احلكم،احلسن بن عبد اهللا:  منهم، مجاعة:ُّينَرُالع •
 .د بن عبد اهللاْيَلُ خ: منهم، مجاعة:ُّيَرصَالع •
 . ومرحوم بن عبد العزيز،داود بن عبد الرمحن:  منهم، مجاعة:ارَّطَالع •
 . وأبو األشهب، وأبو رجاء، أمحد بن عبد اجلبار: منهم، مجاعة:ُّديِطارُالع •
 .برش بن معاذ وأبو عامر : اثنان:ديَقَالع •
ُّيلْكُالع •  .زيد بن احلباب:  منهم، مجاعة:ِ
 . له صحبة،ُّيلََجب بن عبد اهللا البُْدنُ ج:ُّيِقَلَالع •
 . وأخوه عبيد اهللا،عبد اهللا بن عمر:  منهم، مجاعة:ُّريَمُالع •
 .مَركُْزيد بن احلواري، وعقبة بن م:  منهم، مجاعة:ُّيِّمَالع •
 . ومعاذ بن معاذ، عبيد اهللا بن احلسن: منهم، مجاعة:ُّيَْربنَالع •
ُّْيسنَالع •  . وغريهمري بن هانئ،ُ ع: منهم، مجاعة:ِ
 . عطية بن سعيد: منهم، مجاعة:ُّيفْوَالع •
 .حممد بن سنان:  منهم، مجاعة:ُّقيَوَالع •
ُّيشْيَالع •  وعبيـد اهللا بـن حممـد بـن ، عبـد الـرمحن بـن املبـارك: مـنهم، مجاعة:ِ

 .حفص
وخ، وأبـو بكـر حممـد بـن عبـد ُّرَار احلكـم بـن فـكََّأبو ب:  منهم،اعة مج:الَّزَالغ •

 .امللك بن زنجويه، ومطيع



 ١٠٤ 
 . سليامن بن عبيد اهللا:)١(الغيالين •
 .ُّميلَّ عيسى بن يونس الر:ُّوريُالفاخ •
 . وآخرون، وأبو جعفر،إبراهيم بن موسى:  منهم، مجاعة:اءَّرَالف •
 .ُّمشقيِّيد الد إسحاق بن إبراهيم بن يز:ُّادييسَرَالف •
 . يف ترمجة ابن الفرايس:ُّايسَرِالف •
 وأبــــو ، وهـــارون بــــن موســــى،إســـحاق بــــن حممــــد:  مــــنهم، مجاعــــة:ُّرويَالفـــ •

 .قمةْلَع
 وداود بــــن ، وابنــــه إبــــراهيم،حممــــد بــــن يوســــف:  مــــنهم، مجاعــــة:ُّيــــايبْرِالف •

 .خمراق
 . وآخرون،ه مروان بن معاويةِّمَ وابن ع، أبو إسحاق: منهم، مجاعة:ُّاريَزَالف •
 . حممد بن موسى بن أيب عبد اهللا:ُّريْطِالف •
 . والضحاك بن قيس،لمةْسَحبيب بن م:  منهم،، مجاعةُّريْهِالف •
 .ُّيفْريَّ عمرو بن عيل الص:سَّالَالف •
 . حممد بن جعفر بن أيب مواتية الكلبي:ُّديْيَالف •
 .عبد الرمحن بن عبد، ويعقوب بن عبد الرمحن:  منهم، مجاعة:ّيِالقار •
 .عاصم بن سويد:  منهم، مجاعة:ُّائيَبُالق •
 .نانِم بن سكََاحل:  منهم، مجاعة:ِّيبَرِالق •

                                                        
 .أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مريم: الغساين مجاعة منهم:  ذكر املزي قبلها)١(



 ١٠٥ 
 .اينَّرَ حممد بن عبيد اهللا بن يزيد احل:ُّواينُدْرَالق •
ُّينْرَالق •  . خالد بن أيب يزيد:ِ
 .ران بن موسىْمِع:  منهم، مجاعة:ازَّزَالق •
 .خالد بن عبد اهللا:  منهم، مجاعة:ُّيْرسَالق •
 .حممد بن رافع النيسابوري:  منهم، مجاعة:ُّيْريَشُقال •
 . أبو محزة: منهم، مجاعة:ابَّصَالق •
 . أبو حييى حممد بن حييى بن أيوب بن إبراهيم:ُّيْرصَالق •
 وابن أخيه حممـد ،لْيَهُم، وأخوه سْزَم بن أيب حْزَح:  منهم، مجاعة:ُّعيَطُالق •

 .بن حييى بن أيب حزم
 .اس أبو العب:ُّريْوَّلِالق •
 ، وحممـد بـن عبـد الوهـاب،عمرو بـن محـاد بـن طلحـة:  منهم، مجاعة:ادَّنَالق •

 .وأبو إسامعيل
ُّتاينْسُهُالق •  .احَّ عبد اهللا بن اجلر:ِ
 .ةَْرسيَ عبيد اهللا بن عمر بن م:اريريَوَالق •
 . موسى بن عبد الرمحن احللبي:ءَّالَالق •

يف ] ب-٢١٠[  عـــــن النبـــــي صـــــىل اهللا عليـــــه وســـــلم:)١( ُّ يسْيـــــَالق) س( .٢٦١٨
 .امرة بن عثامن بن حنيفُ ع: وعنه،الوضوء

                                                        
 ).٣٥/١٩: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ١٠٦ 
 .األعمش:  منهم، مجاعة:ُّيلِالكاه •
 .خالد بن يزيد:  منهم، مجاعة:الَّحالك •
 . حممد بن عبيد اهللا بن عبد العظيم:ُّزيْيَرُالك •
 .أبو املثنى:  منهم، مجاعة:ُّبيْعَالك •
 . عيل بن سلمة:)١( ُّيِقَبَّالل •
 .جاريةعمرو بن : م منه، مجاعة: ُّيِمْخَّالل •
 . نرص بن عاصم: منهم، مجاعة:ُّثيْيَّالل •
َّأبــيض بــن محـ:  مــنهم، مجاعــة:ُّيبِرْأَاملـ •  وحممــد بــن ،هِدَلــَال، ومجاعــة مــن وَ

 .حييى بن قيس
 .عبد اهللا بن زيد بن عاصم:  منهم، مجاعة:ُّازينَامل •
ْاملارس •  . احلسن بن عيسى بن مارسجس:ُّيسِجِ
 . عمر بن قيس:ِاملارص •
 .امن بن حممدْيَلُ أبو داود س:ُّاركيَُبامل •
 .عيم بن عبد اهللاُ ن:رِمُْجامل •
 .عبد الرمحن بن حممد:  منهم، مجاعة:ُّيبِارَُحامل •
 .مهام بن حييى:  منهم، مجاعة:ُّيِمَّلَُحامل •

                                                        
 .الكلبي:  ذكر املزي قبله)١(



 ١٠٧ 
 وعنه عبد اهللا بن ، عن عبادة بن الصامت حديث الوتر:ُّجيَدُْخامل) ق س د( •

 .أبو رفيع: قيلاسمه رفيع، و: حمرييز، قيل
مة، وابـن َرْخـَ عبد اهللا بن جعفر بـن عبـد الـرمحن بـن املـسور بـن مـ:ُّيِمَرُْخامل •

 .ه عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحنِّمَع
 . حممد بن عبد اهللا بن املبارك البغدادي:ُّميِّرَُخامل •
 .أبو هشام:  منهم، مجاعة:ُّزوميَْخامل •
 .ليامنُم بن سَّالَار، وابن أخيه سَّوَابة بن سَبَش:  منهم، مجاعة:ُّاملدائني •
 .اقة بن مالك بن جعشمُرس:  منهم، مجاعة:ُّيِجلُْدامل •
كثـــري بـــن عبيـــد احلمـــيص، وأبـــو عبيـــد حاجـــب :  مـــنهم، مجاعـــة:ُّجيِحْذَاملـــ •

 .سليامن بن عبد امللك
 . أبو أيوب:ُّاغيََرامل •
 . وابنه عمر،بن عبد اهللاذر :  منهم، مجاعة:ُّبيِهُْرامل •
 .ةَّرُعثامن بن سعيد بن م:  مجاعة منهم:ُّيُِّرامل •
 . موسى بن عبد الرمحن بن مرسوق الكندي:ُّوقيَْرسامل •
 .مجاعة منهم عبد الرمحن بن عبد اهللا: املسعودي •
 .عبد الرمحنوبرة بن :  منهم، مجاعة:ُّيلُْسامل •
 .انَّ أبو غس:مجاعة منهم :ُّعيَمِْسامل •
 وداود بن ،حممد القريش، وابنه حممدإسحاق بن :  منهم، مجاعة:بيَّيَُسامل •

 .عمرو الضبي



 ١٠٨ 
 . وعمرو بن منصور،الضحاك:  اثنان:ُّقيَِْرشامل •
 . أبو داود سليامن بن سلم البلخي:ُّفيِاحََصامل •
ق اخلزاعــي أخــو َلَطْصُ عمــرو بـن احلــارث بـن أيب رضار بــن املـ:ُّقيَلَطْصُاملـ •

 .جويرية أم املؤمنني
 .و قبيلأب:  منهم، مجاعة:ُّافريََعامل •
 .شري، وعيل بن عبد الرمحنَأيوب بن ب:  منهم، مجاعة:اويَُعامل •
 .اءَضَ حممد بن ف:ِّربَُعامل •
 . حممد بن احلسن بن أيب يزيد:ُّشاريِْعامل •
 . أمحد بن جعفر:ُّريِقَْعامل •
 . أبو سفيان حممد بن محيد:ُّريماملع •
 . عيل بن عبد احلميد، ومعاوية بن عمرو:ُّنيَْعامل •
 .شعيب بن احلبحاب:  منهم، مجاعة:ُّيلَوِْعامل •
 . حييى بن أيوب:املقابري •
 . ومجاعة من أهل بيته، سعيد بن أيب سعيد:ُّيُربَْقامل •
 . حممد بن أيب بكر:ُّميّداملق •
ُّاملقرائي • َ ْ َّاملصبح وأبو ،راشد بن سعد:  منهم، مجاعة:َ َ ُ. 
 .أبو عبد الرمحن:  منهم، مجاعة:قرئُامل •
 .ًاملقوم أيضا: بن حكيم البرصي، ويقال له حييى :ُّميَّوَُقامل •



 ١٠٩ 
 . حممد بن راشد:ُّويلُحَْكامل •
 . عبد الرمحن بن أيب بكر بن أيب مليكة:ُّكيْيَُلامل •
 . حاجب بن سليامن:ُّبجيَْنامل •
 . إسحاق بن إبراهيم بن يونس:نيقيَْجَنامل •
 .جوفْنَيد بن مَوُ أمحد بن عبد اهللا بن عيل بن س:جويفَْنامل •
 .دَعْقُر املَمْعَأبو م: ، مجاعة منهم ُّريَْقِنامل •
 . احلسن بن داود بن حممد بن املنكدر:ّيِرِكدُْنامل •
 . حفص بن عمر:رقاينِْهامل •
 .دْعَدين بن سْشِر:  منهم، مجاعة:ُّريَْهامل •
 .اد بن عبادَّبَخالد بن خداش، وع:  منهم، مجاعة:ُّبيَّلَُهامل •
 . الوليد بن حممد:ُّريَّقَُوامل •
 .م الفضل بن دكنيْيَعُ وأبو ن،عبد السالم بن حرب:  منهم، مجاعة:ُّئيَُالامل •
 . بقية بن الوليد:ُّميَثَْيامل •
 . حممد بن زياد، وأبو احلسن صاحب أمحد: اثنان:ُّموينَْيامل •
 . عبد العزيز بن الرسي:ط، ويقال الناقدِاقَّالن •
 .ل، وأبو اليامنْهَمسلم بن أيب س:  منهم، مجاعة:الّبَّالن •
 . مقاتل بن حيان:ُِّيطَبَّالن •



 ١١٠ 
 .)١(ُّراينْجَّالن) ق( .٢٦١٩

َال سُجَ رَّأن« :عن ابن عمر حديث َف رجال يف نَلً ، »ل فلم خيرج تلك السنةْخً
 .احلديث
 . أبو إسحاق السبيعي:وعنه

رجــــل :  مــــن هــــو؟ قــــالُّراينْجَّفــــالن: قلــــت البــــن معــــني: ُّارميَّقــــال عــــثامن الــــد
 .جمهول

 .]أ-٢١١[ قال ابن معنيهو جمهول كام: يِدَقال ابن ع
عـن : ، وقـال)٤(وابـن ماجـه ،»عن رجل مـن نجـران« :وقال )٣( له أبو داود)٢(روى

ًالنجـراين حــديثا واحـدا وذكــره ابــن . »هُموا يف نخيــل حتـى يبــدو صـالحِلْسُال تــ« :ً
روى شـعبة عـن أيب إسـحاق : ً كاملنكر له، وحديثا آخـر وقـال يف ترمجته)٥(عدي
 .عنه
 .ُّعمر عيسى بن حممد الرميل أبو :اسّحَّالن •
 . ويزيد،شيبان بن عبد الرمحن:  اثنان:ُّويْحَّالن •
 وحممـد بـن ، والوليـد بـن صـالح،ل بـن صـالحَّضَفـُم:  منهم، مجاعة:خاسَّالن •

                                                        
 ).٣٥/٢٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .»هتذيب الكامل« من هنا إىل آخر الرتمجة من زيادات احلافظ ابن كثري عىل)٢(
 ).٣٤٦٩( رقم )٣(
 ).٢٢٨٤( رقم )٤(
 ).٧/٣٠١: (»الكامل«) ٥(



 ١١١ 
 .عبيد بن حممد

ـــراهيم ســـويد،يزيـــدبـــن إبـــراهيم :  مـــنهم، مجاعـــة:ُّعـــيَخَّالن • ـــح بـــن ُ ورش، وإب ي
 .أرطأة

 . بن حربِْرش أبو عمرو ب:يبَدَّالن •
 .عبد األعىل بن محاد، وابن عمه عباس بن الوليد:  اثنان: ُِّيسْرَّالن •
 . أبو حييى عبد العزيز بن عبد اهللا:ُّيِقَمْرَّالن •
َش بن أرصْيَشُأبو عاصم خ:  منهم، مجاعة:ُّسائيَّالن •  .مْ
 .بْرَ حممد بن ح:ُِّيائَشَّالن •
 .عبد الواحد بن عبد اهللا:  منهم، مجاعة:ُّيْرصَّالن •
 عبــد اهللا بــن حممــد،  ســعيد بــن حفــص، وأبــو جعفــر: مــنهم، مجاعــة:ُّيلْيَفــُّالن •

 .وعيل بن عثامن
 .املفرس )٢( بن احلسن بن)١(، وأبو بكر أبو جعفر حممد بن عيسى:اشّقَّالن •
 .أبو عمر احلويض:  منهم، مجاعة:ُّريَمَّالن •
 .ل بن سليامنْيَضُف:  منهم، مجاعة:ُّيْريَمُّالن •
 .أبو غسان مالك بن إسامعيل:  منهم، مجاعة:ُّديْهَّالن •
 .وبةتليامن بن ُ س:ُّرواينْهَّالن •

                                                        
 .»هتذيب الكامل« هذا من زيادات احلافظ ابن كثري عىل)١(
 ).٥/٥١٧: (»األنساب«كر يفوهو حشو، وانظر ترمجة أيب ب] بن[ كذا بزيادة )٢(



 ١١٢ 
 .أبو بكر:  منهم، مجاعة:ُّيلَشْهَّالن •
 .نان بن عبد اهللاق :، منهم مجاعة:ُّيِمْهَّالن •
 . كثري أبو إسامعيل:اءَّوَّالن •
 .يزيد بن عبد امللك:  منهم، مجاعة:ُّيلَفْوَّالن •
 . وخالد بن دينار، بن احلجاجإبراهيم:  اثنان:ييلِّالن •
 .سليامن بن داود:  مجاعة منهم: ُّميِاشَاهل •
 . عبيد بن إسامعيل:)١(ُّاريَّبَاهل •
 .)٢(مسلمإبراهيم بن :  منهم، مجاعة:ُّريَجَاهل •
 .خالد بن احلارث، وأبو جري:  منهم، مجاعة:ُّميْيَجُاهل •
 .خالد بن يزيد:  منهم، مجاعة:ُّاديَدَاهل •
 .ربيعة بن عثامن:  منهم،اعة مج:ُّريْيَدُاهل •
 .أبو بكر:  مجاعة منهم:ُّيلَذُاهل •
 .أبو زيد:  منهم، مجاعة:ويَرَاهل •
ُّاينَّاهلف •  .سْوَم بن جَضْمَ ض:ِ
 . وغريه،أبو إسحاق:  منهم، مجاعة:ُّاينَدْمَاهل •
َمذَاهل •  .حممد بن عبد اجلبار:  مجاعة منهم:ُّاينَ

                                                        
 .اهلنائي:  يف األصل)١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. بن موسى:  يف األصل)٢(



 ١١٣ 
 .أبو شيخ:  منهم، مجاعة:يئناُاهل •
 .أبو عامر:  منهم، مجاعة:ُّينَزْوَاهل •
 .نْوَعبد اهللا بن ع:  منهم، مجاعة:ُّيلَالِاهل •
 . عبد السالم بن عبد الرمحن:ُِّيصالواب •
 .خالد بن عبد اهللا:  مجاعة منهم:ُّطيِاسَالو •
 .سليامن بن حرب:  منهم، مجاعة:ُّحيِاشَالو •
 .عبد الرمحن بن واقد، وحممد بن عمر:  اثنان:ُّيِِدالواق •
 .مي بن عبد اهللاَرَه:  منهم، مجاعة:ُّيِِفقالوا •
 .عيل بن ربيعة:  منهم، مجاعة:ُّالبيَالو •
 .حييى بن صالح:  منهم، مجاعة:ُِّياظَحُالو •
 .مكََ عبد الوهاب بن احل:اقَّرَالو •
 . أمحد بن يزيد بن إبراهيم:َّييسِنَتْرَالو •
 .حممد بن جعفر بن زياد: ُّكاينْرَالو •
 .أيوب بن حممد:  منهم، مجاعة:انَّزَالو •
 . نرص بن عبد الرمحن:ءاَّالوش •
 .لقامن بن عامر:  مجاعة منهم:ُّايبَصُالو •
 . عبيد اهللا بن الوليد:ُّايفَّصَالو •
 . إبراهيم بن نشيط:ُّالينْعَالو •



 ١١٤ 
 .بن عبد الرمحنعثامن  :ُّايصَّقَالو •
 . أمحد بن عمر بن حفص:ُّعيِْيالوك •
 . وأخوه حممد، أمحد بن خالد:ُّبيْهَالو •
 . الربيع بن حممد بن عيسى:ُّذقيَّالال •
 . عيل بن احلسن:ينالال •
 . حممد بن عمرو:ُّعيِالياف •
 .زبيد:  منهم، مجاعة:ُّاميَالي •
 .عبد اهللا بن عامر:  منهم، مجاعة:ُِّيصبَْحالي •
 .زياد بن الربيع:  منهم، مجاعة:ُّيِدَمُْحالي •
ْالري •  .سأمحد بن عبد اهللا بن يون:  منهم، مجاعة:ُّوعيُبَ
 .أبو اخلري مرثد بن عبد اهللا:  منهم، مجاعة:ُّينََزالي •
 . مطرف بن عبد اهللا:ُّاريََسالي •
 خالـد بـن خالـد : وعنـه نـرص بـن عاصـم الليثـي، اسـمه، عـن حذيفـة:ُّريُكَْشالي •

 .سبيع بن خالد: وقيل
 .حةْلَدان بن أيب طْعَم:  منهم،، مجاعةُّريَمَْعالي •
 . يونسعمر بن:  منهم، مجاعة:ُّامميَالي •



 ١١٥ 

 
 

 .ُّميَلُّ محاد بن حييى الس:ّحََباأل •
 .بْرَ وحممد بن ح،لْضَسلمة بن الف:  اثنان:شَرَْباأل •
 .رثْيَُواحل: خلف، وقيل: ، وقيل اسمه عبد اهللا:ُّاريَِفيب اللحم الغآ •
 . خالد بن عبد اهللا بن حمرز:جَبَْثاأل •
 .بكر وأبو ،حكيم:  اثنان:مَرَْثاأل •
 .]ب-٢١١[ةَّيَجُ حييى بن عبد اهللا بن ح:لحَْجاأل •
 .واصل:  منهم، مجاعة:بَدَْحاأل •
 .انَّ مسلم بن عبد اهللا أبو حس:دَرَْحاأل •
 . وأبو خالد،جعفر:  اثنان:األمحر •
ـــَْحاأل • ـــف بـــن قـــ: ، اثنـــانفَن ـــضْيَاألحن صـــخر، : حاك، وقيـــلَّس، قيـــل اســـمه ال

 .وثابت بن عياض
 .عاصم وعامر:  منهم، مجاعة:لَوَْحاأل •
 .إسحاق بن يوسف:  منهم، مجاعة:قَرَْزاأل •



 ١١٦ 
 .مَّالَأبو س:  منهم، مجاعة:دَوَْساأل •
 . النخعي مالك بن احلارث:َرتَْشاأل •
 . وأبو سعيد،ُّيَرصَالع:  اثنان:ّجََشاأل •
 . عمرو بن سعيد:قَدَْشاأل •
 .بِرَي كِدْعَاسمه م:  بن قيس، قيل:ثَعَْشاأل •
 .سني بن حسنُ ح:رَقَْشاأل •
 . والد عيل، اسمه احلسني بن إبراهيم:كابِْشإ •
 .منصور بن عبد الرمحن:  منهم، مجاعة:لََشاأل •
 .كنيْسِه مُاسم:  بن عبد العزيز، قيل:بَهْشَأ •
 . عبيد بن أيب عبيد موىل أيب رهمبوثا لقُ ك:ياخْشَأ •
 . مروان:رَفَْصاأل •
 .عقبة بن عبد اهللا:  منهم، مجاعة:ُّمَْصاأل •
 .يمَلُد بن س زيا:مَجَْعاأل •
 .عبد الرمحن بن هرمز:  منهم، مجاعة:جَرَْعاأل •
 . زياد بن زيد:مَسَْعاأل •
 .عثامن بن املغرية:  منهم، مجاعة:ىَشَْعاأل •
 .انَّسَ زياد بن ح:مَلَْعاأل •
 .رانْهِيامن بن مَلُ س:شَمَْعاأل •



 ١١٧ 
 . مطر بن عبد الرمحن:َقنَْعاأل •
 . وهارون،احلارث:  منهم، مجاعة:رَوَْعاأل •
 .ابَّتَ أبو بكر بن حممد بن أيب ع:َنيَْعاأل •
 .امنْلَ س:رََغاأل •
 .سعيد:  سعيد بن عبد اهللا، ويقال:شَطَْغاأل •
 .ارَّوَث بن سَعْشَ أ:قَرَْفاأل •
 .يامن، وسامل بن عجالنَلُ إبراهيم بن س:سَطَْفاأل •
 .ُّيَّ بن الرسِْرش ب:هَوَْفاأل •
 .ادةاس موىل أيب قتَّ أبو حممد نافع بن عب:عَرَْقاأل •
ه َّامَسَ كــان اســمه يف اجلاهليــة أكــرب فـــ،شري احلــارثي، لــه صـــحبةَ بــ: هــو:َربْكــَأ •

 .ًرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بشريا
 .احَّرَ وأبو عبيدة بن اجل، رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم:ْنيَِماأل •
ــالل: ، والــد عبــد الــرمحن، قيــلُّ أبــو لــيىل األنــصاري:َرسْيــَأ •  ،اســمه داود بــن ب

 .اسمه يسار بن نمري: رس لقب له، وقيلْيَوأ
 .ني أبو جعفر حممد بن عيل بن احلس:ِراقَالب •
 .كانْشُ معروف بن م:محنَّعبد الر باين كعبة •
 . عبد اهللا بن احلارث بن نوفل:هَّبَب •
 . عبد اهللا بن عباس:ْربَ واحلرَْحالب •



 ١١٨ 
 . عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب:ودُر اجلْحَب •
 .د الرمحن بن وهب أمحد بن عب:لَشْحَب •
 .ُّريَهَْو عبد اهللا بن إسحاق اجل:عةِْدب •
َّالرب •  .إبراهيم بن أيب أسيد:  منهم، مجاعة:ادَ
 . هو إبراهيم بن سامل بن أيب أمية:ْرضَّ، بن أيب الندانَرَب •
 .ُّامينَ الياألسودعمرو بن عبد اهللا بن : قْرَب •
 .دة لقبْيَرُاسمه عامر وب: ب قيلْيَُصبن احلا :ريدةُب •
 .ب أيب ذرقإنه ل:  قيل:رْيَرُب •
 . بن عمرو بن سفينة، اسمه إبراهيم:هْيَرُب •
ــ • كــي، وقــال َلَ، كــذا قــال ابــن الفِّسابوريْيــَّ لقــب احلــسني بــن الوليــد الن:نيِمْشَب

 .لْيَمُلقبه ك: غريه
ه َّامَبد فلـام أسـلم سـْعَم بن مْحَز كان اسمه يف اجلاهلية :ةَّيِاصَصَري بن اخلِشَب •

 .ً صىل اهللا عليه وسلم بشريارسول اهللا
 .رانْمِ مسلم بن ع:ِنيَطالب •
 .ليمُابن س: سلم، ويقالُ حييى بن م:اءََّكالب •
 .ْخيَ هو أبو بكر بن أيب ش:ميْهَّ بن موسى السْريَكُب •
 . اسمه داود:قاقَّامن الدْيَلُنان بن سُب •
 .ارَّشَ حممد بن ب:دارْنُب •



 ١١٩ 
 .سارَ عبد اهللا بن ي:ُّيَِهالب •
 .ُّاينَّرَليامن بن أيب داود احلُمد بن س حم:ومةُب •
 . حممد بن عيل بن حرب:كُّالرت •
 .حممد )١(]عمر بن[بري، والد ُّ حممد بن احلسن بن الز:ّلَّالت •
 .امنحييى بن سل أبو يعقوب عبد اهللا بن :َموأَّالت •
 .د اهللا بن عباسي عب:راتُالف ارَّيَت •
ابـن :  وقيل،ابن العالء:  وقيلو، بن عمررشهو لقب ب:  قيل:ُّديْبَارود العَاجل •

 .املعىل
 .بي أخو وه:دْرَ بن عبد اجلبار بن الوْريَبُج •
 .وانْرَمة بن عبد امللك بن مَلْسَ م:راءْفَّرادة الصَاجل •
 . حممد بن عبيد بن حممد بن ثعلبة:بِرَاجل •
 . أبو سعيد، موىل بني هاشم:قةِدْرَج •
 . برش بن احلارث:ُّاحلايف •
 .بن املختار إبراهيم :ويهُّبَح •
 .]أ-٢١٢[ُّرائيَجْرَ حممد بن حاتم اجل:يِّبُح •

 . خالد بن مهران:احلذاء •

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(



 ١٢٠ 
 .بن حممد املؤدب، اسمه إبراهيم )١(يونس بن :ميَرَح •
 :إنه لقب بذلك لقوله: ان بن ثابت األنصاري، قيلَّسَ ح:امَسُاحل •

ـــ ـــارمَسِل ـــَ ال عٌاين ص ـــهَبْي ــــدِّدَكــــُوبحــــري ال ت    في   ُالءِّره ال
 . بن إسحاق بن زياد احلسن:ويهُنْسَح •
 .رانْهِ صالح بن م:احلكيم •
 .يقِقَ حممد بن عيل بن احلسن بن ش:قْلَح •
 .ُّ أمحد بن حممد بن أيوب صاحب املغازي:قومْلُح •
َّمح •  . اسمه حممد ولقبه محاد:ُّصاريَْنيد األُبن أيب مح ادَ
َي بــذلك ألنــه محــِّمُ هــارون بــن عبــد اهللا، ســ:لَّامَاحلــ •  طريــق مكــة ًل رجــال يفَ

 .فانقطع به، قاله الدارقطني
 .أمحد بن يوسف:  منهم، مجاعة:دانَْمح •
 .خي مستميل وكيعَْل حممد بن أبان الب:دويهَْمح •
 .اءَّرَحبيب الفبن  أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب :كََمح •
 .بيَحَّس الرْيَسني بن قُ ح:َشنَح •
 . عيل بن أيب طالب:درةْيَح •
 . حييى بن عبد اهللا الذهيل حييى بن حممد بن:كانْيَح •
 . أخو مجعةُّميَلُّ حييى بن عبد اهللا الس:خاقان •

                                                        
 .وهو حشو... يونس] عامرة[حرمي بن :  يف األصل)١(



 ١٢١ 
 . حييى بن موسى:ّتَخ •
 .فَلَر بن خكَْ بِْرش أبو ب:قرئُن املَتَخ •
 . غلب عليهٌ وخزرج لقب.اسمه خلف: قيل: ُّديْعَّامن السْثُبن ع جَرْزَخ •
 .زيْجِّ زكريا بن حييى الس:نةُّاط السَّيَخ •
 . أمحد بن محيد الكويف:مةَلَ سِّمُأ ُدار •
 . عبد اهللا بن حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب:ِنداف •
 .وزْريَ عبد اهللا بن ف:اجَانَّالد •
 . عامر بن مسعود بن أمية بن خلف:لَعُجة اجلُرْحُد •
 . عبد الرمحن بن إبراهيم:حيمُد •
 .يصْمِض احلْحَّ عتبة بن سعيد بن الر:ْنيَخُد •
 .عانْمَعبد الرمحن بن س: عبد اهللا، وقيل: يلح قْمَّ أبو الس:اجَّرَد •
 .ْريَمُ حممد بن عبد اهللا بن ن: العراقُةَّرُد •
ويـه ال أجعلـه ُّلِين دَّامَ مـن سـ:يقـول، وكـان ُّويسُّ بن زيـاد بـن أيـوب الطـ:ويهُّلِد •

 .يف حل
 .سريْفَّليامن صاحب التُقاتل بن سُ م:وزُ دالَوَد •
ُب بـذلك حلـِّقـُان لَّفـَثامن بـن عُرو بن عـمَ حممد بن عبد اهللا بن ع:يباجِّالد • سن ِ

 .وجهه
 . أنس بن مالك:ننيُُذذو األ •



 ١٢٢ 
 .سامة بن زيد بن حارثةُ أ:ْنيَُطذو الب •
َأبو البط: ويقال: نيَُطذو الب •  .ني، وأبو بطن الطفيل بن أيب كعبُ
 . عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب:اتَنِفَّذو الث •
َ اســـمه رش: قيــــل:ُّبايبِّ الـــضنَشـــْوَذو اجل • ي بــــذي ِّمُ ســـ،عـــثامن: بيـــل، وقيــــلْحُ

 .ًألن صدره كان ناتئااجلوشن 
 . ال يعرف اسمه، له صحبة:وائدَّذو الز •
 .زيمة بن ثابتُ خ:ادتنيَهَّذو الش •
 . سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص األموي:مةَِامابة وذو العَِصذو الع •
 أصـيبت عينـه يف غـزاة فردهـا ي بـذلك ألنـهِمُ سـ،عامنُّتادة بن الـنَ ق:ننيْيَذو الع •

 .رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وكانت أحسن عينيه
: ح بن عـامر بـن عـوف، وقيـلْيَُرشاسمه :  له صحبة، قيل،ُّ الكاليب:يةْحَّذو الل •

 .ح بن عمرو بن قرطْيَُرش
 .ُّداينَْم عمرو اهل:ّرِذو م •
 .ائيَرْقَ يزيد امل:ْرصِذو م •
 . عثامن بن عفان:ورينُّذو الن •
 . أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام:ريشُراهب ق •
 . ربيعة بن أيب عبد الرمحن:أيَّالر •
 . عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب:احَبَر •



 ١٢٣ 
 . عمرو بن عبسة:ع اإلسالمْبُر •
 . غلب عليهٌقيل إنه لقب.ج بن عبد الرمحن بن أيب سعيدْيَبُر •
 . حممد بن مقاتل:ّخُر •
 .األكرم عبد اسمه قيل :ُّذاينَوْلَالك سىمو بن اهللا قْزِر •

 . بن عمرالرمحن عبد :تةْسُر •

، حيةَّالل ريثالك بالفارسية كْشِّوالر ارعَّالد يَْرصالب يزيد أيب بن يزيد :كْشِّالر •
 .ورُيَالغ: ام، وقيلَّسَالق: وقيل

 عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن :ىضِّالر •
 .أيب طالب

 .نَّامَّاد بن أيب صالح السَّبَع: رقبة •
 .، احلسن واحلسنيرحيانتا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم •
 .عْيَرُ يزيد بن ز:انة أهل البرصةْحيَر •
 . حييى بن حييى:سابورْيَانة أهل نْحيَر •
 . أمحد بن حممد بن راشد:زاج •
ار ََّز بن اجلكان ابن سريين يسمى حييى: ار، وقال أمحدَّزَ حييى بن اجل:انَّبَز •

 .انَّبَز
 . إبراهيم بن العالء بن الضحاك:ريقْبِز •
َّ حممد بن سعيد بن مح:اباَحَز •  .ُّاينَّرَاد احلَ



 ١٢٤ 
ُرغونةَز:  وقيل:ةَْدنَغْرَز •  .ُّيِخَْلامن بن منصور البْيَلًس: ْ
 .ُّاخلبائري عبد اهللا بن عبد اجلبار :يقَرُز •
َّ عيسى بن مح:بةْغُز •  .]ب-٢١٢[د وأخوه أمح،يِْرصاد املَ
 .حجاج بن أيب زياد األسود القسميل :لَسَ العّقِز •
 .ْرصَ بن إبراهيم بن ن إسحاق:ارَّكَز •
َويفُدة ثم عُ أصابته زمانة م، أبو موسى حممد بن املثنى:نِمَّالز • ِ. 
 .يد القريشُ جعفر بن مح:قةَنبَز •
 .ىلْعَ حممد بن ي:بورْنَز •
 .ازيَّ حممد بن عمرو الر:جْيَنُز •
  .الرمحن عبد بن حممد رارةِغ أبو :ةْربَج جْوَز •

 .عمرية بن اهللا عبد ترمجة يف :ةَّرُد زوج •

  .الرمحن عبد بن حممد :يتونةَز •

 .طالب أيب بن عيل بن سنيُاحل بن عيل :العابدين زين •

 .صحايب ،هيبُص :)١(ومُّالر سابق •

 وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول :بَرَالع سابق •

 .امنْلَس :سْرُالف سابق •

                                                        
 .بالل: سابق احلبشة:  ذكر املزي قبله)١(



 ١٢٥ 
  . بالل: احلبشةسابق •

 . ثانَدَإبراهيم بن زياد، وسامل موىل مالك بن أوس بن احل :اثنان :النَبَس •

 .احلسني بن عيل بن حممد جعفر أبو :ادّجَّالس •

َّمح بن احلسن :ادةَّجَس •  .ادَ
 لميَْساأل حييى أيب بن حممد بن اهللا عبد :لَبْحَس •

َّرس • ىل اهللا عليـه وسـلم سـامه رسـول اهللا صـ احلبـاب اسمه :قيل ،صحبة له :قُ
َّرس  .)١(ق يف حديث غريب بل منكر رواه الدارقطنيُ

 .صالح بن حييى بن سعيد :دانْعَس •

 .سليامن بن سعيد :ويهُدْعَس •

 :وقيـــل ،رانْهــِم اســمه :قيــل ،وســلم عليــه اهللا صــىل اهللا رســول مــوىل :فينةَســ •
 .األعراب مولدي من وكان ذلك غري وقيل ،ومانُر :وقيل ،رانْجَن

 .املكي يسار بن مسلم :ةرَّكُس •

 .صالح بن سليامن :ويهَمَلَس •

  .واقد بن انَّبِح بن إسامعيل :عانْمَس •

 .ميمون بن حاتم بن وحممد ،اهللا عبد بن قةَدَص :اثنان :نيِمَّالس •

 .قيس بن عمر :لَْدنَس •

 .ذاينََماهل اجلبار عبد بن حممد :دوالْنَس :ويقال :دولْنَس •

                                                        
 .»هتذيب الكامل«ىلمن زيادات احلافظ ابن كثري ع» رواه الدارقطني«: قوله)١(



 ١٢٦ 
 .موسى بن عباد بن حممد سندولة :ويقال :دوالْنَس •
 . الوليدأبوبيد ُ ع:وطاْنَابن س:  ويقال:وطاُنَس •
 .ني اسمه احلس:د بن  داودَْينُس •
 .م بن إسحاق الواسطيْهَ س:امنْهَس •
 .يِّبَّ حممد بن خالد الض:ر األسديؤُس •
 .م لقب غلب عليهَّالَ وس،ليامنُ اسمه س: قيل،سكنيِم بن مَّالَس •
 . خالد بن الوليد:ف اهللاْيَس •
 . زياد األعجم:وشُك منيْيِس •
 .هالل اسمه :اضَّفي بن شاذ •

 .ادَّوَر أيب بن جبلة بن عثامن بن العزيز عبدو ،عامر بن األسود :اثنان ،شاذان •

 ،اهللا عبيـد بن طلحة أخي بنا التيمي عثامن بن الرمحن عبد :بَهَّالذ شارب •
 .صحبة له

  .ْرصَن بن دْيَوُس :شاه •

 .اطَّيَخ بن ليفةَخ :ابَبَش •

 .صالح اسمه :قيل ،وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول موىل :رانْقُش •

 .زياد بن إسامعيل :وصاُقَش •

 .آدم بن الرمحن عبد :قايةِّالس صاحب •

 .الشامي مريم أبو :اديلَنَالق صاحب •



 ١٢٧ 
 ابنـه بناو ،السائب وابنه ،ينَدَامل ابَّبَخ :منهم ،مجاعة :قصورةَامل صاحب •

 .ائبَّالس بن مسلم

 .الرحيم عبد بن دحمم :ةَقِصاع •

  .راشد بن احلارث بن حممد :ةَرْدُص •

 .حممد بن يونس :وقُدَّالص •
 .عنه اهللا ريض بكر أبو :يقِّدِّالص •

 .إبراهيم بن موسى، وموسى الصغري :اثنان :غريَّالص •

 .نافع بن دْيَُمح: رياِفَص •

 .الوهاب عبد بن الصمد عبد: دْيَمُص •

 .دينار بن إبراهيم بن مدحم :دلْنَص •

 .يمةِثَامرة بن وُعقاله  اسمه عبد امللك بن سنان، :، قيلبهيُص •
 .ه غريهومل حيك: قال شيخنا

  .الرمحن عبد بن عبيد :دْيَّالص •

  .الكريم عبد بن معاوية :الَّالض •
 .صْفَوسعد بن ح ،ويلَّالط اهللا عبد بن ْريكَُب :اثنان :الضخم •
  .معاوية أبو :منهم ،مجاعة :يرَّالرض •

 .العبادة تهَفَعْضَأ ،ِويسُسَرَّالط حييى بن حممد بن هللا عبد :يفِعَّالض •

ألنـــه كـــان  :معـــنيقـــال ابـــن  ،لقـــب وطـــاووس ،وانْكـــَذ اســـمه :قيـــل ،وسوطـــا •



 ١٢٨ 
 .وس القراءوطا

 .ميمون بن عيسى نهإ :قيل ،مةَلَس بن محاد عنه :ةَربْخَس بن لْيَفُّالط •
 .سليامن بن رِمَتْعُم لقب :لْيَفُّالط •

  .دْيَُمح :ممنه ،مجاعة :يلِوَّالط •

 .عبادته سنُحل َْرباحل ةَّرُم :له يقالو ،داينَْماهل احيلََرش بن ةَّرُم :بِّيَّالط •

 .اصَّوق أيب بن سعد بن حممد :طانْيَّالش ِّلظ •

 .هَرصِلق بذلك بِّقُل ،ّديْبَالع اجلارود :ناقَالع رِْئظ •

  .الفضل بن حممد عامنُّالن أبو :عارم •

  .قإسحا بن الرمحن عبد :ادَّبَع •

 .يلَهُس أخو صالح أيب بن اهللا عبد :رقبة ادَّبَع •
 .رافع أيب بن اهللا بيدُع بن اهللا عبد :ادَّبَع •

 .رافع أيب بن عيل بن اهللا عبيد :ادلَبَع •

 .البحراين يزيد بن العباس :اسويهَّبَع •

 .احلميد عبد له يقال :البخاري قال ،يدُمح بن عبد •

 .نسأ موىل ْبيَهُص بن العزيز عبد :دْبَالع •
 .العبد :له يقال كان :سعدابن  قال

 .ادَّوَر أيب بن لةَبَج بن عثامن بن اهللا عبد :دانْبَع •
  .]أ-٢١٣[الرمحن عبد اسمه :قيل :امنْيَلُس بن ةَدْبَع •



 ١٢٩ 
 .احلافظ امنْيَلُس بن الصمد عبد :دوسْبَع •

  .إبراهيم بن أيوب :دويهْبَع •

  .اهللا عبد بن الرمحن عبد :ويهّبَع •

 .لقب وعبيد ،اهللا عبد اسمه :قيل :اريَّبَاهل عيلإسام بن بيدُع •
  .حسان بن اهللا عبد :يسِْرتِع •

 .الصديق بكر أبو :عتيق •

 .ْيليَقُالع وانْرَم بن حممد :ُّيلْجِالع :ويقال :لِْجالع •

  .سابق بن حممد بن حييى :إدريس بن اَصَع •

  .سْيَق بن موسى :ةَّنَاجل فورْصُع •

  .معاوية بن حممد :صيدةَع •

 .بيعَّ الر:اسمه ،رْدَب بن لةْيَلُع •
 .َّيلُ ولقبه عِّيلَاسمه ع:  قيل بن رباح،َّيلُع

 .عامر اسمه :قيل ،رداءَّالد أبو :مرْيَوُع •

  .املغرية بن حممد بن الرمحن عبد بن عيل :نَّالَع •

  .عيسى بن محاد :ةَفْحُاجل يقِرَغ •

  .موسى بن عيسى :جارْنُغ •

  .جعفر بن حممد :رَْدنُغ •

  .الكناين حييى بن العزيز عبد :ولُالغ •



 ١٣٠ 
  .اخلطاب بن عمر :اروقَالف •

  .زياد بن وحممد ،سلمةبن  خالد :الفأفاء •

 .الرضير معاوية أبو :فافاه •

  .ميمون بن عمر بن حفص :خْرَالف •

  .وانْرَم بن أزهر :خْيَرُف •

 .رهْهَظ فقار يشكو كان ،ْبيَهُص بن يزيد :ريِقَالف •

 .تلْفَأ اسمه :خليفة بن تْيَلُف •

 .امللك عبد اسمه :قيل ،املدين ليامنُس بن حْيَلُف •

 .حييى اسمه :يِّقِّالر زياد بن ْريَهُف •

 .اهللا عبيد بن طلحة :اضَّيَالف •
 .عالثة بن اهللا عبد بن حممد :اجلن قايض •

 . والكوفةالبرصة ومها ،يجَُرش :نيَِْرصامل قايض •

  .ربيعة أيب بن اهللا عبد بن احلارث :ُاعَبُالق •

  .حييى اسمه :قيل ،سعيد نب تيبةُق •
 . عمران: منهم،مجاعة: )١(قصريال •

                                                        
 .اسمه عبد الرمحن بن غزوان: قراد أبو نوح:  ذكر املزي قبله)١(

 .سعد بن عائذ: القرظ
.اسمه حييى، وقرة لقب غلب عليه: قرة بن عبد الرمحن بن حيوئيل، قيل 



 ١٣١ 
 . املغرية بن عبد الرمحن: َّيصُق •
 .أيوب بن حممد بن أيوب: بْلُالق •
 . يونس أبو :ّيِوَالق •

 .القاسم بن هاشم ْرضَّالن أبو :َرصْيَق •

  .حييى بن زكريا :ريَمُالع كاتب •

 .ادَّرَو :شعبة بن املغرية كاتب •

 .سعد بن مدحم :ّالواقدي كاتب •

 .جعفر بن موسى :ِمالكاظ •
 .كثري أيب بن موسى :الكبري •

  .حممد بن فَلَخ :وسُدْرُك •

ِالرب بن رةَعْرَع :مانْزُك •  .دْنِ

 .القرظ سعد بن عمر بن حفص بن عامر بن حممد :شاكشُك •

  .سعيد بن كعب :بانْعَك •

  .الوليد بن احلسني :لْيَمُك •

  .منصور بن إسحاق :جَسْوَالك •

 .احلافظ صالح بن أمحد :وقيل ،صالح بن حممد :جةَلِْيك •

 .عمرو بن الزمُم :مْيَزُل •
 كثـري بـن حييـى بن وحممد ،الرمحن عبد بن إبراهيم بن إسحاق :اثنان :ُؤؤلُل •



 ١٣٢ 
 .احلراين

  .يامنَلُس بن حممد :نْيَوُل •

 .املاجشون بن ترمجة يف :املاجشون •

  .زيد بن نرصعقبة بن خالد، و :اثنان :رَّدَُجامل •

 .احلسن بن حممد :وببَْحم •
  .دامةُق بن جارية :قِّرَحـُم •

  .الوليد بن سعيد بن وحممد ،موسى بن حممد بن أمحد :اثنان :ويهُدْرَم •

  .احلكم بن بكر برش أبو :قِّلَُزامل •

 .احلنفي ماهان :حِّبَسُم •

 .عثامن اسمه :امللك عبد بن قيمَتْسُم •

 .العزيز دعب بن امللك عبد اسمه :قيل ،هدَْرسُم بن دَّدَسُم •

 .باحَر بن يزيد اسَرِف أبو :رَفْشِم •
  .أبان بن عمر بن اهللا عبد :دانةُكْشُم •

 .املكي يسار بن مسلم :ِحبُْصامل •
  .مونْيَم بن نوح :وبَُْرضامل •

 .جلامله بذلك لقب .عفان بن عثامن بن عمرو بن اهللا عبد :فَرُْطامل •
 .حييى أبو عَدْصِم :بَقْرَُعامل •

 .سامل بن اهللا عبد :وجُلَْفامل •



 ١٣٣ 
 .وأبو معمر ،سعد بن الرمحن عبد :اثنان :دَعُْقامل •

 .سامل بن مروان :عَّفَُقامل •

 .املقومي ترمجة يف :مِّوَُقامل •

  .سليامن اسمه :قيل ،املدين ليامنُس أيب بن وذُْبنَم •

 .عمرو اسمه :زيَنَالع عيل بن لَْدنِم •

 .خلفبن  عمرواسمه  :قيل :يميَّالت ذُْفنُق بن املهاجر •

 .ْريكَُب بن حممد بن عمرو :لناقدا •

 .لدْخـَم بن الضحاك عاصم أبو :يلِبَّالن •
 .عبد اهللا:  اسمه حممد، وقيل:ابن زياد لْقِه •
 احلـديث وأهـل ،قنافـة بـن عدي بن يزيد اسمه :قيل ،صحبة له :ائيَّالط بْلُه •

 .لبَه الصواب :بعضهم وقال ،بْلُه يقولون
  .مصعب بن حممدحممد بن  :ِيشْحَو •

  .واقد اسمه :قيل ،ديْبَالع فورْعَي أبو :دانْقَو •

  .الوهاب عبد اسمه :يةِطَع بن سعيد بن بْهَو •

 .الواسطي بقية بن بْهَو :بانْهَو •

 .الوهاب عبد هو :دْرَالو بن بْيَهُو •

 .الثوري بذلك ُهَبَّقَل ،صيلَْوامل رانْمِع بن عاىفُامل :لامءُالع وتةُياق •

  .زياد بن حممد :اليؤيؤ •

 .اهللا عبد بن ريرَج :األمة هذه يوسف •



 ١٣٤ 

  
َّمحـ بن اهليثم بن حممد :وصْاألح أبو • ـُع قـايض ،ادَ  ،اهللا عبـد أبـو كنيتـه ،اَربكْ

 .عليه غلب لقب األحوص وأبو

  .أذانه لكرب بذلك بِّقُل ،أبو بكر عمر بن إبراهيم :ذانَاأل أبو •

  .عمرو أبو كنيته ،جالينالع ]ب-٢١٣[ عدي بن عاصم بنا :احََّدالب أبو •

 .تقدم :طنيُالب ذو ويقال :بطن أبو •

 .عنه اهللا ريض عيل :رابُت أبو •

 . إبراهيم بن خالداهللا عبد أبو :الكلبي رْوَث أبو •

 .أبو عبد الرمحن حممد بن عثامن :هرَامُاجل أبو •

  .عثامن أمحد بن :اجلوزاء أبو •

 .يوسف أبو كنيته :قيل ،جماهد بن يعقوب :ةَرْزَح أبو •
 .األسد سؤر ،ُّيِّبَّالض خالد بن حممد :يةّيُح أبو •

 .أبو عبد اهللا رافع بن خديج :يجِدَخ أبو •

 . حممد بن عبد الرمحنالرمحن عبد أبو :جالِّالر أبو •

  .زكريا بن اخلليل :ارَّكَز أبو •



 ١٣٥ 
 .أبو حممد حييى بن حممد بن قيس :ْريَكُز أبو •

 أيب مــن يغــضب وكــان ،ذكــوان بــن اهللا عبــدهــو أبــو عبــد الــرمحن  :نــادِّالز أبــو •
 .الزناد

  .املنذر بن نيَضُح :ساسان أبو •

ـــهُك ،يامنَلُســـ بـــن احلـــسن بـــن عـــيل :ثاءْعَّالـــش أبـــو •  أبـــو :وقيـــل ،احلـــسن أبـــو نيت
 .حممد

 .، أمحد بن عبيد بن ناصح النحويجعفر أبو :يدةِصَع أبو •

 .كنيته أبو حممد: قيل ،الرقايش حممد بن امللك عبد :بةَِالق أبو •

 . حبيب بن أيب حبيب البجيلعمرية أبو :وثاءُشَك أبو •
 .عفان بن عثامن :ىلْيَل أبو •

 .طالب أيب بن جعفر :اكنيََسامل أبو •

  اهللا عبد أبو كنيته :يِّقَّالر املليح أبو •

 .هو أبو إسامعيل يزيد بن كيسان :َْنينُم أبو •

 .هو أبو جعفر حممد بن هارون :نشيط أبو •

َّمهـــ أبـــو • ـــ األعـــىل بـــدع بـــن األعـــىل عبـــد :امَ  وكـــان حممـــد أبـــو كنيتـــه ،اميسال
َّمه أيب من ضبْغَي  .امَ



 ١٣٦ 

 
 . حييى بن عبد اهللا بن الضحاك احلراين:يِّتُلْابَالب •
 . أبو مسعود:ريَْدالب •
ْالرب •  . قيل له الربدي لربدة كان يلبسها،بن برشهارون  موسى بن :ديُ
 .كان يتجر إىل بلخ احلسن بن عمر بن شقيق البرصي، :خيَْلالب •
 .يق عبد اهللا بن يوسف الدمش:ييسِّنِّالت •
 .إسامعيل بن موسى :وذكيُبَّالت •

 .ربه عبد بن يزيد :اجلرجيس •
  .جهينة يفيسكن  كانو ،ديْهَّالن سامل بن سلمُم وةْرَف أبو :نيَهُاجل •

 . حممد بن خلف :وباريُاجل •

  .اخلوز بْعِش َنزل ،املكي يزيد بن إبراهيم :يِوزُاخل •

 .خالد أبو :االينَّالد •

  .بسام بن سعيد بن موسى :داينْنِّالد •

 .  وأخوه يعقوب،أمحد بن إبراهيم بن كثري :قيَرْوَّالد •

 .حييى بن حممد :يلْهُّالذ •



 ١٣٧ 
 .ُّحويَّالن جَرَالف بن عباس :يايشِّالر •

 .خالد بن سلمُم :يِجْنَّالز •

 .الزهري حديثب عنايته لشدة ،هيلُّالذ حييى بن حممدبه  لقب :ريْهُّالز •

 .إسحاق أبو :يعيِبَّالس •

 .الرمحن عبد بن إسامعيل :ّديُّالس •

 .داود بن ليامنُس :كوينَاذَّالش •

 .إسحاق أبو :باينْيَّالش •

 .احلسن بن برش :يِفَّالص •

 .الرمحن عبد بن عثامن :يِِفرائَّالط •

  .مروان بن حممد :ُّيلِْجالع •

 .األنساب يف تقدم :ميَزْرَالع •

 .احلواري بن زيد :يِّمَالع •

 .زياد بن حممد بن احلسني :اينَّبَالق •
 .عمري بن امللك عبد :القبطي •

ْخم بن خالد :واينَطَالق •  .ذلك من يغضب وكان ،دَلَ

  .حممد بن اهللا عبد :ديَنُْسامل •

 .سفيان أبو : ّريَمَْعامل •
 .حييى بن أيوب: املقابري •



 ١٣٨ 
 .املقابر عند نزل ،سعيد أبو :يُربَْقامل •
 بـــن إســـامعيل : مـــنهمإليهـــا، بواِسُفنـــ نزلوهـــا أهلهـــا ريغـــ مـــن مجاعـــة :ّاملكـــي •

 .وآخرون ،رجاء بن اهللا وعبد ،مسلم

 .يونس بن إبراهيم بن إسحاق :يِنيقَْجَنامل •

 بن ميمون عن روايته لكثرة بذلك بِّقُل ،كريْشَالي زياد بن حممد :موينَْيامل •
 .مهران

 .البلخي انَّيَح بن مقاتل :طيَبَّالن •

 .البغدادي حفص بن عمر نب أمحد :يعيِكَالو •

 بــن اهللا عبــد أخــي بــنا يْرصِاملــ بْهــَو بــن الــرمحن عبــد بــن أمحــد :ِيبْهَالــو •
 .ببحشل وهو امللقب ،وهب



 ١٣٩ 

 
 هاهنــا عــىل االستقــصاء بــل نكتبــههــذا الفــصل فيــه طــول، ومل : )١(قــال شــيخنا

 .منه عىل من عرفنا اسمه وما جيري جمراهاقترصنا 
 .بن عبد اهللا البجيل )٢(أبان)أ( .٢٦٢٠

ًلـة أن قومـا مـن بنـي سـليم فـروا يهم صـخر بـن عِّدَي عـن جـتقال حدثني عمـوم
 . احلديث...عن أرضهم
َّالرب يدِسَأ أيب بن )٣(إبراهيم) د بخ( .٢٦٢١  .ادَ
 .»واحلسد وإياكم والبغضة إياكم« :هريرة أيب عن هِّدَج :عن

 أدري فال ،القرشيني موىل ادالرب اهللا عبد بن سامل هُّدَج يكن مل نإ :قال شيخنا
 .هو من
 .فْوَبن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن ع )٤(إبراهيم)أ( •

 .ً عن جابر مرفوعا، عن طلق بن حبيب، عن أبيه،عن بعض أهله

                                                        
 ).٣٥/٦٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٤/٢٢٥٧: (»التذكرة«و) ٥٨١ص: (»اإلكامل«) ٢(
 ).٣٥/٦٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٤/٢٢٥٧: (»التذكرة«و) ٥٨٢ص: (»اإلكامل«) ٤(



 ١٤٠ 
 .بن ميمون )١(إبراهيم)أ( •

 .أيوبًسمعت رجال منا يقال له : عن رجل من بني احلارث، قال
خ اجلنــد عــن املقــدام بــن معــدي كــرب، عــن بعــض أشــيا، )٢(أرطــأة بــن املنــذر •

 .»النهي عن لطم خدود الدواب« :ثِّدَحـُي
 .ديسَْقامل لةْبَع أيب بن )٣(إبراهيم) س( •

  .الديلمي بن يفِرَالغ هو ،تِّيَامل عن ْقتِالع يف واثلة عن ،رجل :عن

 .النخعي يزيد بن )٤(إبراهيم) س( •
 وسـلم عليه اهللا صىل نبيال إىل ٌرجل جاء :مسعود بن اهللا عبد عن خاله :عن 
 .امرأة ُعاجلت ينإ فقال

 .]أ-٢١٤[يزيد بن األسود خاله عن إبراهيم :عن روى

 .أيضا ،عيَخَّالن )٥(إبراهيم) س( •
 جنـب وهو ينام أو يأكل أن أراد إذا كان وسلم عليه اهللا صىل النبي أن ثتِّدُح
 .توضأ

                                                        
 ).٢/٥٩١: (»التعجيل«و) ٤/٢٢٥٨: (»التذكرة«و) ٥٨٢ص: (»اإلكامل«) ١(
، ومل )٢/٥٩٢: (»تعجيـــــل املنفعـــــة«و) ٤/٢٢٥٩: (»التـــــذكرة«و) ٥٨٢ص: (»اإلكـــــامل«) ٢(

 .، ووضعه هنا خالف سياق الرتتيب)أ(يرمز له يف األصل وحقه 
 ).٣٥/٦٤: (» الكاملهتذيب«) ٣(
 ).٣٥/٦٤: (»هتذيب الكامل«) ٤(
 ).٦٥-٣٥/٦٤: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ١٤١ 
 .عائشة عن األسود عن إبراهيم عن ويُر

 .حَّرو بن الرسْمَبن ع )١( أمحد)د( •
 .رأيت يف كتاب خايل

 . عبد الرمحن بن عبد احلميد بن سامل:اسم خاله
 .ميةُبن أ )٢(إسامعيل) ت د( .٢٦٢٢

والتـــني «عـــن أعـــرايب عـــن أيب هريـــرة يف القـــول عنـــد االنتهـــاء إىل آخـــر ســـورة 
 عن أيب اليسع ، عن إسامعيل بن أمية،، رواه يزيد بن عياض بن جعدبة»والزيتون

 .رةعن أيب هري
 .بن أيب أويس )٣(إسامعيل) خ( •

 . بكرأخيه أيب: عن
 .بن أيب خالد )٤(إسامعيل) س د( .٢٦٢٣
انطلقت مع رجل إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم « : أخيه عن أيب موسى:عن

 عـن أيب ، عـن أيب بـردة،عن إسامعيل عن أخيـه:  وقيل،احلديث يف الوالية »...
 .موسى

 والــنعامن، وقــد روي ، وســعيد،وخالــد ،ثَعْشــَأ: خــوةإكــان إلســامعيل أربعــة 
                                                        

 ).٣٥/٦٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٦٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٦٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٦٥: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٤٢ 
 .عنهم كلهم

 .بن أيب خالد )١(إسامعيل) ق س( •
 .عن أخيه عن أيب كاهل يف ترمجة أيب كاهل

 .بن أمية )٢(إسامعيل)أ( •
 .، عن ابن عمر أو من ال أهتم، أخربين الثقة:قال

 .َّالنحاملعله صالح بن عبد اهللا 
 .بن عياش )٣(إسامعيل)أ( •

 .أبو فروةهو  ،مد بن يوسفعن رجل قد سامه، عن حم
 .بن هالل )٤(األسود) س( •

كان النبي صىل اهللا عليه وسلم خيطب فجاء ناس « : رجل من بني ثعلبة:عن
 . احلديث»...ً فالناقتلواهؤالء بنوا ثعلبة :  فقالوا،من األنصار
 .مَدْهَبة بن زَلْعَ ث:الرجل هو

 .بن يزيد )٥(ودَْساأل) س( •
 احلـديث، ...خل هبـاْدَ عنها ومل يَتزوج امرأة فامت ابن مسعود يف رجل ِيتُأ

                                                        
 ).٣٥/٦٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٢/٥٩٢: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢٢٦٠: (»التذكرة«و) ٥٨٣ص: (»اإلكامل«) ٢(
 ).٢/٥٩٣: (»تعجيل املنفعة«و) ٤/٢٢٦٠: (»التذكرة«و) ٥٨٤ص: (»اإلكامل«) ٣(
 ).٣٥/٦٦: (»هتذيب الكامل«) ٤(
 ).٣٥/٦٦: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ١٤٣ 
 .جعفقام رجل من أش: وفيه

 .نانِقل بن سْعَ م:وهو
 .سْيَبن ق )١(األسود)أ( •

ن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم إ« : رجل عن عيل أنه قال يوم اجلمل:عن
 .»..ًداْهَمل يعهد إلينا ع

 .ُّحاريبُثاء املْعَّبن أيب الش )٢(عثْشَأ) س تم( •
 .بيد بن خالد يف إرخاء اإلزارُته عن عم أبيه عَّمَ ع:عن

 .م بنت األسودْهُته رَّمَعث عن عْشَقم عن أْرَرواه سليامن بن أ
 .بن عبد العزيز )٣(هبْشَأ) س( •

بن شهاب عن  عن عبد اهللا بن أيب بكر عن ا-وذكر آخر-عن حييى بن أيوب 
 .»الفجر فال صيام لهمن مل جيمع الصيام قبل « :سامل عن أبيه عن حفصة

 .عبد اهللا بن هليعة: واآلخر هو
 عن حييى بن أيوب وابن هليعة عن عبد اهللا بن أيب بكر، وقد ،رواه ابن وهب

 . ال يذكره إال مع غريه، يف مواضع كثريةُّسائيَّى عنه النَّنَك
 .بن مالك )٤(سَنَأ) س( •

 .مْيَلُ سُّمُ أ: هي،هِّمُعن أ
                                                        

 ).٢/٥٩٤: (»التعجيل«و) ٤/٢٢٦١: (»التذكرة«و) ٥٨٤ص: (»اإلكامل«) ١(
 ).٣٥/٦٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٦٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٦٧: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٤٤ 
 .ُّويَدَبن كعب الع ْريَُشبن ب )١(ُأيوب) د( •

 . يف املصافحةّرَ عن أيب ذ،زةَنَ رجل من ع:عن
 ،لَّضَفـُ بـن املْرشِ كـذا سـامه حييـى بـن حييـى عـن بـ،اسم الرجـل عبـد اهللا: قيل

 .عن خالد بن ذكوان عن أيوب
 .ُّياينِتْخَّالس )٢(أيوب) س( •

 فقـال ، لـه ثم لقينـاه يف إبـلناه حدثِّ عن عمْريَشُثنا أبو قالبة عن شيخ من بني ق
فانتهينـا : ي أنه ذهب يف إبل لـه، قـالِّمَحدثني ع:  فقال الشيخ.حدثه: له أبو قالبة

ع الــــصيام عــــن ْضــــَإىل النبــــي صــــىل اهللا عليــــه وســــلم وهــــو يأكــــل احلــــديث، يف و
 .ضعْرُاملسافر واحلامل وامل

 .يْريَشُ أنس بن مالك الق:هو
 .ًأيضا )٣(أيوب) س( •

 .ن عباس وابن عمر يف حتريم نبيذ اجلر رجل عن سعيد بن جبري عن اب:عن
َّمم  .يمك يعىل بن ح:ن رواه عن سعيد بن جبريِ
 .)٤(أيوب)أ( .٢٦٢٤

 .سئل ابن عباس عن القبلة للصائم: عن شيخ من بني سدوس قال
                                                        

 ).٣٥/٦٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٦٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٦٨-٣٥/٦٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٢/٥٩٤: (»التعجيل«و) ٤/٢٢٦٢: (»التذكرة«و) ٥٨٥ص: (»اإلكامل«) ٤(



 ١٤٥ 
 .)١(أيوب)أ( .٢٦٢٥

 ...ًأتيت ابـن عبـاس وهـو يأكـل رمانـا بعرفـة: عن رجل عن سعيد بن جبري قال
 .احلديث

 .بن عازب )٢(اءَالرب •
بي صىل اهللا عليه وسلم إىل رجل َّعثني النَب« : عن خاله: ويف رواية،هِّمَ ع:عن

ــَن  عــن :ويف روايــة »هَ مالــَذُخــآه وَقــُنُب عْرضَرين أن أَمَح امــرأة أبيــه مــن بعــده، فــأكَ
 . عن خاله احلارث بن عمرو: ويف رواية، عن ناس: ويف رواية،طْهَالرباء عن ر

: اب النبــي صـىل اهللا عليـه وسـلم أهنـم قــالوا عـن أصـح.ارَسَبـن يـ) ٣(ْريَشُبـ) س( •
 .رخص رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف العرايا بخرصها

 .مةْثَ وسهل بن أيب ح،يجِدَعن رافع بن خوروي عن بشري بن يسار، 
 .)٤(ةِّيَبق)أ( .٢٦٢٦

 .بن حيوة )٥(رجاءعن شيخ من قريش عن 
 .ادةَوَبن س )٦(بكر)أ( .٢٦٢٧
مـن توضـأ فأحـسن « :بة بن عامر بحديثس عن عقْيَ رجل من ربيعة بن ق:عن

                                                        
 ).٢/٥٩٤: (»التعجيل«و) ٤/٢٢٦٢: (»التذكرة«و) ٥٨٥ص: (»اإلكامل«) ١(
 ).٣٥/٦٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٦٨: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٢/٥٩٥: (»التعجيل«و) ٤/٢٢٦٣: (»التذكرة«و) ٥٨٥ص: (»اإلكامل«) ٤(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. جابر:  يف األصل)٥(
 ).٢/٥٩٥: (»التعجيل«و) ٤/٢٢٦٣: (»التذكرة«و) ٥٨٥ص: (»اإلكامل«) ٦(



 ١٤٦ 
 .»ر له ما تقدم من ذنبهِفُ غٍ وال الهٍالوضوء ثم صىل غري ساه

 .ًادة أيضاَوَبن س )١(بكر)أ( .٢٦٢٨
  صىل اهللا عليـه وسـلم مـر هبـم وهـمأن رسول اهللا« :عن موىل جلابر عن جابر

 .»ً أراكاجيتنون
 .ُّيْريَشُن القْزَبن ح )٢(ثاممة) س( •
 ْلَس:  فقالتًشيةَبَ حًعت جاريةَدَف] ب-٢١٤[بيذ َّها عن النُألتَسَ فَ عائشةُقيتَل

 .بذ لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمْنَا كانت تَّهذه فإهن
 .تمل أن تكون بريرةُحي
 .زيدي، هو ابن )٣(رْوَث)أ( .٢٦٢٩

 أن النبي صىل اهللا عليه وسلم ةعن رجل من أهل البرصة عن حممد بن مسلم
 .»بة فال بأس أن ينظر إليهاْطِب امرئ خإذا قذف اهللا يف قل«: قال

 .رةُمَبن س )٤(ابرَج) ت( •
 .عليه وسلم حديث االثني عرش خليفة النبي صىل اهللا :عن

 .رة عن أبيه عن النبي صىل اهللا عليه وسلمُمَوروى عن جابر بن س
                                                        

 ).٢/٥٩٥: (»التعجيل«و) ٤/٢٢٦٣: (»التذكرة«و) ٥٨٥ص: (»اإلكامل«) ١(
 .ثابت والد عدي بن ثابت: وذكر املزي قبله) ٣٥/٦٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٢/٥٩٦: (»التعجيل«و) ٤/٢٢٦٣: (»التذكرة«و) ٥٨٦ص: (»اإلكامل«) ٣(
 ).٣٥/٦٩: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٤٧ 
 .غريةَبن أيب ص )١(حاتم)أ( .٢٦٣٠

 . عن عيل بن عبد اهللا بن عباس،عن بعض بني عبد املطلب
 .غريةَبن أيب ص )٢(تمحا)أ( .٢٦٣١
 بمنـىرأيـت امـرأة جـاءت إىل ابـن عمـر : ًسـمعت رجـال مـن قـريش يقـول: قال

 .عليها درع من حرير
 .بابُبن عبد الرمحن بن أيب ذ )٣(ارثَاحل) ق( •

 .»س يف اإلناءََّفنَتَإذا رشب أحدكم فال ي« : عن أيب هريرة،هِّمَ ع:عن
فقـــال  »ممـــرض عــىل مـــصحال يــورد « :مة عــن أيب هريـــرةَلَيف حــديث أيب ســـ

 ال : حتـدثنا مـع هـذاَنـتُنـك كإ :وهو من رهـط أيب هريـرة: رث بن أيب ذبابااحل
 .ى وال هامةَوْدَع

عبـــد اهللا بـــن املغـــرية بـــن أيب ذبـــاب عـــن أيب : »الثقـــات«وقـــال ابـــن حبـــان يف 
 . وعنه ابن أخيه احلارث بن أيب ذباب،هريرة

 .ةَِصرافُبن ف )٤(اجَّجَح) د( •
مة عـــن أيب هريـــرة عـــن النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم َلَ ســـ رجـــل عـــن أيب:عـــن

ٌّغر املؤمن «  .»كريمَ
                                                        

 ).٢/٥٩٦: (»التعجيل«و) ٤/٢٢٦٤: (»التذكرة«و) ٥٨٦ص: (»اإلكامل«) ١(
 ).٢/٥٩٦: (»التعجيل«و) ٤/٢٢٦٤: (»التذكرة«و) ٥٨٦ص: (»اإلكامل«) ٢(
 ).٣٥/٦٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٦٩: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٤٨ 
 .رواه برش بن رافع عن حييى بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة

 .ُّفيَقَّبيد اهللا الثُبن ع )١(بْرَح) د( •
 . تقدم يف األسامء.عن جده

 .ن بن عيل بن أيب طالبَسَبن ح )٢(نَسَح) يس( •
عن حسن بن حممد بن :  وقيلج،َرَاهللا بن جعفر يف كلامت الف امرأة عبد :عن

 . عن أبيه عبد اهللا بن جعفر،عيل بن أيب طالب
 . أبيهاِّمُ أ:همُها بعضَّسام

 .ُّيَْرصالب )٣(نَسَاحل) د( •
 ُأول«: يرة عن النبي صىل اهللا عليه وسلمَرُيط عن أيب هِلَ رجل من بني س:عن
َما حي ي عـن ِّبَّعـن احلـسن عـن أنـس بـن حكـيم الـض:  وقيل»الةَّ به العبد الصُبَاسُ

 .عن احلسن عن أيب هريرة:  وقيل،أيب هريرة
 .ةِّمُعن أ. ًأيضا )٤(نَسَاحل •

 .ةْريَها خُاسم
 .اديبن ز )٥(جَْرشَح) س د( •

رب ْيـَوة خْزَجت مع النبي صىل اهللا عليـه وسـلم يف غـَرَا خَّ أبيه أهنِّمُته أَّدَ ج:عن
                                                        

 ).٣٥/٦٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٧٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٧٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٧٠: (»لهتذيب الكام«) ٤(
 ).٣٥/٧٠: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ١٤٩ 
 .سادسة ست نسوة

 .جعيةَْشأم زياد األ :هي
 .بةيبن عت) ١(احلكم) د( •

 عىل الباب ُفدخلوا وقعدت:  قال. وناس معه إىل عبد اهللا بن عكيمَلقَأنه انط
تة َال تنتفعوا من املي« :يم يذكر حديثكَُفخرجوا إيل فأخربوين أن عبد اهللا بن ع

 .»بَصَ وال عٍبإهاب
 .بد اهللا بن عكيمم عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن عكََ عن احلويُر

 .ًأيضا )٢(احلكم) س( •
قـم َْرقـم بـن أيب األْرَ أن النبي صىل اهللا عليه وسلم بعث أ: بعض أصحابه:عن
 . هل لك أن تبعثني:دقة، فقال أليب رافعَّعىل الص
 .د اهللا بن أيب رافع عن رافعي عن احلكم عن عبويُر

َّمحــ) د( • ه عــن هــشام بــن  ويف روايــة عــن صــاحب لــ، عــن رجــل،مةَلَبــن ســ )٣(ادَ
، رواه ٍهَبَر مـن شـْوَ كنت أغتسل أنا ورسول اهللا يف ت:عروة عن أبيه عن عائشة

 .س عن محاد بن سلمة عن شعبة عن هشام بن عروةَْرشَوثرة بن أح
 .دَرْدَري بن أيب حَِشبن ب )٤(لََمح )بخ( •

 . تقدم يف األسامء. عمه عن أيب حدرد:عن
                                                        

 ).٧١-٣٥/٧٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٧١: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٧١: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٧١: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٥٠ 
 .فْوَبن عبد الرمحن بن ع )١(دْيَُمح) يس( •

، »قل هو اهللا أحد« نفر من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم يف فضل :عن
 .هِّمُعنه عن أ: وقيل
 .طْيَعُثوم بنت عقبة بن أيب مْلُ كُّمُ أ:هي

 .رييْمِبن عبد الرمحن احل )٢(دْيَُمح •
 .عن ثالثة من ولد سعد عن سعد أنه صىل اهللا عليه وسلم دخل عليه يعوده

 . وعامر، وعمر، وإبراهيم، حممد:له من الولد
 .وقد رواه النسائي من حديث عامر عن أبيه

 .الطويل )٣(دْيَُمح)أ( •
عـثامن  أخـربه أنـه رأى عمـه ذكـر أن . بـصالحمحيـدعن شيخ من ثقيف، ذكره 

 .صىل اهللا عليه وسلمجلس عىل الباب الثاين من مسجده 
 .بن عيل )٤(ظلةْنَح)أ( •

ر يل ِاعَأبــِر يف بيتــي ثــم خرجــت بصــليت الظهــ: عــن رجــل مــن بنــي الــديل قــال
 .فمررت برسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وهو يصيل

                                                        
 ).٣٥/٧٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٤/٢٢٦٦: (»التذكرة«و) ٥٨٧ص: (»اإلكامل«) ٢(
 ).٢/٥٩٧: (»التعجيل«و) ٤/٢٢٦٦: (»التذكرة« و)٥٨٧ص: (»اإلكامل«) ٣(
 ).٢/٥٩٨: (»التعجيل«و) ٤/٢٢٦٧: (»التذكرة«و) ٥٨٧ص: (»اإلكامل«) ٤(



 ١٥١ 
 . بن زيد )١(خارجة)أ(( .٢٦٣٢

كــذا يف هــذه الطريـــق، . احلــديث.. عــن أمــه أن عــثامن بــن مظعــون ملـــا قــبض
 .)٢ ()والصواب خارجة عن أم العالء بنت احلارث األنصارية

 .تْلَّبن الص )٣(جةِارَخ) يس د( •
 .َريْثِعبد اهللا بن ع:  وقيل،اراسمه عالقة بن صح: ، قيلقيةُّ يف الرهِّمَ ع:عن

 . تقدم.، والد حممد بن خالد)٤(خالد) د( •
 .امن بن عبد امللكْيَلُ موىل س:)٥(يلْوَخ •

 .عن رجل أرسل إليه عمر بن عبد العزيز
 .صالحبن  )٦(اخلطاب •

 .معقل احلديثبنت  ةعن سالمعن أمه 
 .ةْربَ بن أيب سبن عبد الرمحن )٧(ثمةْيَخ •

 .عن رجل من قومه عن عبد اهللا بن مسعود
                                                        

 ).٢/٥٩٨: (»التعجيل«و) ٤/٢٢٦٧: (»التذكرة«و) ٥٨٨ص: (»اإلكامل«) ١(
 ).صح(ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليمنى وبجانبه عالمة التصحيح ) ٢(
 ).٣٥/٧٢: (»لهتذيب الكام«) ٣(
 ).٣٥/٧٢: (»هتذيب الكامل«) ٤(
 ).٤/٢٢٦٧: (»التذكرة«و) ٥٨٧ص: (»اإلكامل«. حوي:  كذا، ويف املصادر)٥(
 ).٤/٢٢٦٧: (»التذكرة«و) ٥٨٨ص: (»اإلكامل«) ٦(
 ).٢/٥٩٩: (»التعجيل«و) ٤/٢٢٦٧: (»التذكرة«و) ٥٨٨ص: (»اإلكامل«) ٧(



 ١٥٢ 
 .ْنيَصُبن احل )١(اودَد) د( •

 .اياَرَبن أيب أمحد عن أيب هريرة يف العموىل اعن 
 . أبو سفيان:هو

 .يجِدَبن خ )٢(رافع) س د م خ( •
: ، وقيـل]أ-٢١٥[» األرضءيف النهـي عـن كـرا«ًدا بدرا ِهَ وكانا ش،يهَّمَ ع:عن
 ،ابرةَُخ بن رافع، وعن بعض عمومته يف النهي عن املْريَهُهم ظُدَأح ،هِمومتُعن ع
 . وأخيه يف املزارعةْريَهُيه ظَّمَوعن ع
 .ر بن رافعِّهَظُإن اسم أخيه م: قيل

 .راشِحبن  )٣(عيْبِر) س د( •
 .َّبالفضةيل َحَّ عن أخت حذيفة يف التٍعن امرأة:  امرأته وقيل:عن

 .خولة: أخت حذيفة اسمها فاطمة، وقيل
 .ةوْيَبن ح )٤(جاءَر) ق دت( •

 . عن املغرية يف املسح عىل اخلفني كاتب املغرية:عن
 .ادَّرَ و:اسم كاتب املغرية

                                                        
 ).٣٥/٧٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٧٢: (»ب الكاملهتذي«) ٢(
 ).٣٥/٧٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٧٣: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٥٣ 
 .عاويةُبن م )١(ْريَهُز) عس د( •

عــن عـــيل أبيهـــا  عــن ،رأيـــت ســفيان وعنــده عـــن فاطمــة بنـــت حــسني: نــا شــيخ
 .»سَرَ، وإن جاء عىل فٌقَائل حَّلسِل« :حديث

َ مــصعب بـن حممــد بــن رش عــن،رواه سـفيان  ،ىل بــن أيب حييــىْعــَ عـن ي،بيــلْحُ
 .ً ومل يذكر عليا يف اإلسناد، عن النبي صىل اهللا عليه وسلم،هابي عن أ،عن فاطمة

 .القةِبن ع )٢(زياد) س ت( •
 .بة بن مالكْطُ ق: هو.هِّمَعن ع

 .دْعَبن أيب اجل )٣(سامل) س( •
 .»مَرَ إىل هذا احلٌندُ جُعثبُي«صة حديث ْفَ أخيه عن ابن أيب ربيعة عن ح:عن

 ، وعمـــران، وعبيـــد، وعبـــد اهللا، زيـــاد:خـــوةد مـــن اإلْعـــَكـــان لـــسامل بـــن أيب اجل
 .ومسلم

 . احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي:واة عن حفصةُّومن الر
 .ًد أيضاْعَبن أيب اجل )٤(سامل) س( •

 .تقاحلديث يف فضل الع... ِّزيَْهة البَّرُ عن كعب بن مُثثدُح

                                                        
 ).٣٥/٧٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٧٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٧٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٧٤: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٥٤ 
 . عن كعب بن مرة،طْمِّحبيل بن السُ عن رش، عن ساملُروي

 .بن إبراهيم )١(دْعَس) س( •
 .هُعودَ بعض آل سعد عن سعد أن النبي صىل اهللا عليه وسلم دخل عليه ي:عن

 . عن أبيه،ر بن سعد عن عام،روى عن سعد بن إبراهيم
 .ُّيُربَْقبن سعيد امل )٢(دْعَس) ق( •

 .»رَثَر وال كَمَال قطع يف ث« :يب هريرة حديث عن أ، عن أبيه، أخيه:عن
 . عبد اهللا:اسم أخيه

 .ِّتكيْشِّد الدْعَ والد عبد اهللا بن س،بن عثامن )٣(دْعَس) س ت د( •
 ٍلــةْغَ رجــل مــن أصــحاب النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم رآه ببخــارى عــىل ب:عــن

 .داءْوَمة سَامِضاء عليه عْيَب
 .أمري خراسانإنه عبد اهللا بن خازم السلمي : قيل

 .ْريَبُبن ج )٤(سعيد) س د( •
مــا مــن « : عــن عائــشة عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلمَىضِ رجــل عنــده ر:عــن

 .»هِالتَ صُ له أجرَِبتُ كَّ إالٌغلبه عليها نومَل يْيَلَامرئ تكون له صالة ب
                                                        

 ).٣٥/٧٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٧٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٧٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٧٥: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٥٥ 
 . األسود بن يزيد:ل هوُجَّ الر

 .ُّيُربَْقبن أيب سعيد امل )١(عيدَس) س( •
اللهم إين أعوذ بك «عن أيب هريرة عن النبي صىل اهللا عليه وسلم  أخيه :عن
 .»من أربع

 .اد بن أيب سعيدَّبَ ع:أخوة هو
 .ً أيضاُّيُربَْقامل )٢(عيدَس) ت( •

 .بيكْشَّهي عن التَّرة يف النْجُ رجل عن كعب بن ع:عن
 .اطناممة احلث أبو :الرجل هو

 .بن عبد العزيز )٣(يدِعَس) د( •
ُ رجـال مُران رأيـتْمـِ عـن يزيـد بـن ن،رانْمـِبن ن موىل ليزيد :عن  ...بتبـوكًدا َعـْقً
 .احلديث

 .موىل يزيد بن نمران اسمه سعيد: قال أبو حاتم
ــِد مــوىل نيســع: ُّقــال البخــاري ــِران عــن يزيــد بــن نْم ران، قالــه أبــو الــيامن عــن ْم

 .سعيد بن عبد العزيز
 .وبةُرَبن أيب ع )٤(عيدَس) د( •

                                                        
 ).٣٥/٧٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٧٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٧٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٧٦: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٥٦ 
ليح أن ذلـك كـان يـوم مجعـة، ذكـره عقيـب حـديث عن صاحب له عن أيب امل

 فأمر رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ،أيب املليح عن أبيه أن يوم حنني كان مطر
َّ مم،مناديه أن الصالة يف الرحال  .ن رواه عن أيب املليح قتادة وأبو قالبةِ

 .بن أيب عروبة )١(عيدَس) س( •
 موسـى عـن النبـي صـىل اهللا يـدة عـن أيبَرُعن بعض أصحابه عن عبـد اهللا بـن ب

 .»أفطر احلاجم واملحجوم«عليه وسلم 
 . عن سعيد بن أيب عروبة عن أيب مالك عن ابن بريدةَويُر

 .ُّوريَّالث )٢(فيانُس) قد( •
 .﴾وحيل بينهم وبني ما يشتهون﴿: عن رجل عن احلسن يف قوله

 . بينهم وبني اإليامن، روى عن الثوري عن عبيد الصيد عن احلسن:قال
 عـــن الـــشعبي عـــن وهـــب بـــن -وذكـــر آخـــر-يـــان َ، عـــن بًأيـــضا )٣(ســـفيان) س( •

 .»جةِل حِعدَمضان تَ يف رٌمرةُع« عن النبي صىل اهللا عليه وسلم خنبش
 .يِّبْعَّ عن الش،يان وجابر اجلعفيَ عن ب، عن سفيان،رواه وكيع

 . عن الشعبي، عن فراس وبيان، عن سفيان،ورواه عبد العزيز بن أبان

                                                        
 ).٣٥/٧٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٧٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٧٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٥٧ 
 .عيينةبن  )١(سفيان) س( •

ال « :هِّدَ عـن جـ، عـن أبيـه،عن يعقوب بـن عطـاء وغـريه، عـن عمـرو بـن شـعيب
 .»تنيّلِ مُيتوارث أهل

َّمم  واملثنـى بـن ،لَوَْح وعامر األ،مِّلَُع حبيب امل:ن رواه عن عمرو بن شعيبِ
 .باحَّالص

 .ُّحاريبُثاء املْعَّد أبو الشَوَْسبن أ )٢(مْيَلُس) س( •
 .ة بن يربوععن رجل من بني ثعلب

ْم الريَدْهَ ثعلبة بن ز:هو  .ُّبوعيَ
 .ُّتاينْجسِّ أبو داود الس،بن األشعث )٣(امنْيَلُس •

 عـن عمـرو بـن دينـار، عـن ، عن سليامن بن كثـري،ث عن سعيد بن سليامنِّدُح
 .»اَّيِّمِتل يف عُمن ق« : عن ابن عباس،طاوس

-٢١٥[ليامن، عن سعيد بن سالبغ عن حممد بن أيب :رواه يف موضع آخر
 .]ب

 ، عـن حممـد بـن إسـحاق،ثت عن إبـراهيم بـن سـعدِّدُح: وقال يف موضع آخر
كـان : ت عـن امـرأة مـن بنـي النجـار قالـ، عن عـروة،عن حممد بن جعفر بن الزبري

 . يف أذان بالل. احلديث...بيتي من أطول بيت حول املسجد
                                                        

 ).٣٥/٧٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٧٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٧٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٥٨ 
 بــــاقي هكـــذا وقــــع يف روايـــة ابــــن األعـــرايب عــــن أيب داود، ويف: قـــال شــــيخنا

 وقال .ثنا إبراهيم بن سعد:  ثنا أمحد بن حممد بن أيوب:وايات عن أيب داودِّالر
 عن الربيع بن ، عن أيب جعفر الرازي،قيقَمر بن شُ عن عتثَّدُح: يف موضع آخر

 . بن كعب يف صالة الكسوفِّيبُ عن أ، عن أيب العالية،أنس
َّمم  .ى بن حكيم حيي:ن يروي عن عمر بن شقيق من شيوخ أيب داودِ

 .ُّميْيَّالت )١(امنْيَلُس) يس( •
قـل بـن ْعَ عـن رجـل عـن أبيـه عـن م:سار، ويف روايـةَل بـن يـَقْعَ رجل عن م:عن

 .» القرآن يس اقرأؤها عىل موتاكمُبْلَق«يسار عن النبي صىل اهللا عليه وسلم 
 عن أيب عثامن ولـيس بالنهـدي، عـن أبيـه عـن معقـل ِّميْيَّامن التْيَلُ عن سويُر
 .ن يسارب
 .وصَْحبن عمرو بن األ )٢(امنْيَلُس) د( •

 .دبْنُ جُّمُ أ:ن الوادي، هيْطَرة من بْمَه يف رمي اجلِّمُ أ:عن
 .شَمَْعاأل )٣(امنْيَلُس) د( •

أن النبـــي صـــىل اهللا عليـــه « : عـــن عائـــشة،ينَزُ عـــن عـــروة املـــ،ثنـــا أصـــحاب لنـــا
 .»وضأ إىل الصالة ومل يتَ من نسائه ثم خرجًل امرأةَّبَوسلم ق

 . عن عروة، عن حبيب بن أيب ثابت،رواه غري واحد عن األعمش
                                                        

 ).٣٥/٧٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٧٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٧٨: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٥٩ 
 .األعمش )١(امنْيَلُس)أ( •

ًأيضا عن رجل عن ابن عمر أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان إذا أراد حاجة 
 .ال يرفع ثوبه حتى يدنو من األرض
ه بعـض الـرواة القاسـم بـن حممـد عـن َّامَ قلت سـ:قال احلافظ ضياء املقديس

 . عمرابن
 .بْرَبن ح )٢(كَامِس) س( •

كان النبي صىل اهللا عليه وسلم « :حة عن عائشةْلَ رجل عن عائشة بنت ط:عن
 .»هل عندكم طعام: إذا دخل عيل قال

 .ته عائشة بنت طلحةَّمَرواه مجاعة عن طلحة عن حييى عن ع
 .ُّيصْمِح احلْوَأبو ر )٣(بِْيبَش) س( •

بح فقــرأ ُّيــه وســلم أنــه صــىل الــص رجــل مــن أصــحاب النبــي صــىل اهللا عل:عــن
 .س عليهَبَوم فالتُّالر

 . اسم هذا الرجل األغر:يقال
 . )٤(شعبة) س( •

ــِ عــن م، عــن عبــد احلميــد، احلكــم:عــن  عــن ابــن عبــاس يف الــذي يــأيت ،سمْق
                                                        

 ).٤/٢٢٧٣: (»التذكرة«و ) ٧٣٣ص: (»تقريب التهذيب«) ١(
 ).٣٥/٧٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٧٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٧٩: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٦٠ 
 .امرأته وهي حائض

 . وقال فالن وفالن أنه ال يرفعه،أما حفظي فمرفوع: قال شعبة
َّمم  .ُّريَقَّ أبو عبد اهللا الش:ًن رواه عن احلكم موقوفاِ

 .ًأيضا )١(بةْعُش) يس( •
 . اللديغَلم حديثْسَل وأخيه عن أبيهام عن رجل من أيهُعن س
لـه أخ آخـر :  صـالح وعبـد اهللا، وقيـل:ورانُهْشَ مـ.وانَخـَيل بن أيب صالح أَهُلس

 .اسمه حممد، يروي عنه األوزاعي وعبد الرمحن بن ثابت
 .بريُات بن جَّوخبن  )٢(صالح) ع( •

 .فَْوعمن صىل مع النبي صىل اهللا عليه وسلم صالة اخل
 .مةْثَل بن أيب حْهَهو س

 .أبو اخلليل )٣(صالح) د( •
 .»ليفةَيكون اختالف عند موت خ« :عن صاحب له عن أم سلمة حديث

 .فلْوَ عبد اهللا بن احلارث بن ن:هو
اف َوَّالطـــ« :،  عـــن رجـــل أدرك النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم)٤(سوطـــاو) س( •

                                                        
 ).٣٥/٨٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٨٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٨٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٨٠: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٦١ 
 .»حول البيت مثل الصالة

 . عبد اهللا بن عباس:هو
 :، عـــن بعـــض مـــن أدرك النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلمًأيـــضا )١(سوطـــاو) س( •

 .»ئهْيَالعائد يف هبته كالعائد يف ق«
 . عنه عن ابن عباس وابن عمرَويُر

 .قبى، عن رجل عن زيد بن ثابت يف الرًأيضا )٢(وسطاو) س( •
 .ُّريَدَر املْجُ ح:هو

ِّرصُبن م )٣(حةْلَط )د( •  .فَ
َل بن رشْيَزُ ه: هو،عن رجل عن سعد يف االستئذان  .بيلْحُ

 .بريُّبن عبد اهللا بن الز )٤(عامر) د( •
إذا « : عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم،تادةَ عن أيب ق،يقرعن رجل من بني ز
 .»سجدتني قبل أن جيلس« ويف رواية » ركعتنيِّلَُصليَجاء أحدكم املسجد ف

 .ّقيَرُليم الزُعمرو بن س :هو
 .ُّبيْعَّالش )٥(رِعام) س( •

ًيـد بـن أرقـم أن ثالثـة أتـوا عليـا خيتـصمون إليـه َعن رجل من حرضموت عن ز

                                                        
 ).٣٥/٨٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٨١: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٨١: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٨١: (»هتذيب الكامل«) ٤(
 ).٣٥/٨١: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ١٦٢ 
 .رْهُطقم يف ثالثة اشرتكوا يف ْرَ عن زيد بن أ:ٍيف ولد، ويف رواية

 . عبد اهللا بن اخلليل احلرضمي:هو
نبــي صــىل اهللا عليــه وســلم ن حدثــه عــن عــيل عــن الَّ، عمــًأيــضا )١(عــامر) عــس( •

 .»ةَّ أهل اجلنِهولُأبو بكر وعمر سيدا ك«
 .بي عن احلارث عن عيلْعَّ عن الشويُر

 عــــن أبيــــه عــــن أيب هريــــرة عــــن النبــــي صــــىل اهللا عليــــه :ُّيلْيَقــــُالع )٢(عــــامر) ت( •
 .»ةَّنَلون اجلُخْدَ يٍض عيل أول ثالثةِرُع« :وسلم
 .يإنه عامر بن عقبة فيام حكاه البخار: قيل

ِبن مت )٣(ادَّبَع) ق ت( •  .يمَ
 .هِّمَعن ع
 . عبد اهللا بن زيد بن عاصم:هو

 .ًبن متيم أيضا )٤(ادَّبَع) س( •
 .»عري قالدةَة بَبَ يف رقَّنيَقْبَال ي« :عن رجل من األنصار حديث

 .ري األنصاريِشَ أبو ب:هو

                                                        
 ).٣٥/٨٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٨٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٨٢: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٨٢: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٦٣ 
ْمعبد بن عبد اهللا بن  )١(اسَّبَالع) د( •  .بن عباسَ

عبـاس عـن عبـاس ملـا نـزل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه عن بعض أهلـه عـن ابـن 
 . احلديث..واهللا لئن دخل مكة عنوة: ران قلتوسلم مر الظه

د بــن َبــْعَ إبــراهيم بــن عبــد اهللا بــن م:الــذين يــروي عــنهم أبــوه وأخــوهأهلــه مــن 
 . وعكرمة موىل ابن عباس،]أ-٢١٦[عباس

 .ريسِْدبن إ )٢(عبد اهللا) ق( •
ِأنه سئل ه عن أيب هريرة عن النبي صىل اهللا عليه وسلم ِّدَه عن جِّمَعن أبيه وع ُ

 .عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة
 . داود بن يزيد:هُّمَ وع،ودي يزيد بن عبد الرمحن األ:هُّدَج

: ، أنــه بلغــه أن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم قــالدةْيــَرُبــن ب )٣(عبــد اهللا) س( •
 .»اءوالكتمّنِ احلَيبَّم به هذا الشُتَّريَ ما غَنَ أحسَّإن«
 .األسود عن أيب ذرأيب  عن عبد اهللا بن بريدة عن ويُر

 .ُّ املازينُْرسبن ب )٤( اهللاعبد •
 .م يوم السبتْوَعن خالته يف النهي عن ص: ته وقيلَّمَعن ع: ه وقيلتعن أخ
ْهبيمةء واسمها َّامَّ الص:هي َ ُ. 

                                                        
 ).٣٥/٨٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٨٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٨٣(: »هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٨٣: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٦٤ 
 .ْدنِبن سعيد بن أيب ه )١(عبد اهللا) ت( •

ن يلحـــظ يف رمــة أن النبـــي صـــىل اهللا عليــه وســـلم كـــاكِْعــن بعـــض أصـــحاب ع
ًالصالة يمينا وشامال ً. 

 .ا رواه وكيع عن عبد اهللا بن سعيدهكذ
 ، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن عبد اهللا بن سعيد،ورواه الفضل بن موسى

 .عن ابن عباس
 .ًبن سعيد أيضا )٢(عبد اهللا) د( •

َم والرتَْدذ من اهلُوَعَّ يف التََرسعن موىل أليب أيوب عن أيب الي  .ديَّ
 . موىل أيب أيوبُّفيْيَ ص:هو

 .ُّبيَّمة الضْربُبن ش )٣(عبد اهللا) س( •
 .»نهاْيَر بعَْممت اخلِّرُح« :اد عن ابن عباسَّدَ الثقة عن عبد اهللا بن ش:عن
 . عن عبد اهللا بن شدادِّينْهُّمة عن عامر الدُْربُ عن عبد اهللا بن شويُر

 .ًمة أيضاْربُن شب )٤(عبد اهللا) د( •
 .ريِمَ ق: هي،عن امرأة مرسوق

                                                        
 ).٣٥/٨٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٨٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٨٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٨٤: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٦٥ 
 .اد األعرجَّبن شد )١(عبد اهللا) س( •

 .»امَرَساء يف أدبارهن حِّ النُإتيان« :يمة بن ثابتَزُعن رجل عن خ
َّممــ ، ُّمــي بــن عبــد اهللا الــواقفيَرَ وه، عــامرة:مــة بــن ثابــت ابنــهْيَزُن رواه عــن خِ

 .حَُالحة اجلْيَحُوعمرو بن أ
 .يلْيَقُيق العِقَبن ش )٢(اهللابد َع) س( •

 روى عن عبد اهللا بن بريـدة عـن رفاه،حابة يف النهي عن اإلَّعن رجل من الص
 .فضالة بن عبيد

 .ديقِّبن عبد الرمحن بن أيب بكر الص )٣(عبد اهللا) س( •
ب يف آنيــة ُّعــن بعــض أزواج النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم يف الزجــر عــن الــرش

 .م سلمةُ أ:ة، هيَّضِالف
 .يكةَلُبن عبيد اهللا بن أيب م )٤(عبد اهللا) د( •

 وأنــا ،ثنيـه صــاحب يل عـن عقبـة بـن احلـارثَّدَ وح،حـدثني عقبـة بـن احلـارث
 .ث صاحبي أحفظحلدي

 .بيد بن أيب مريمُ ع:صاحبه هو
                                                        

 ).٣٥/٨٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٨٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٨٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(
. عبيـد اهللا بـن عبيـد اهللا: »هتـذيب الكـامل«ووقع يف مطبوعة) ٣٥/٨٥: (»لهتذيب الكام«) ٤(

 .خطأ



 ١٦٦ 
 .هريُّسلم، أخو الزُبن م )١(عبد اهللا) د( •

 قبــل  عــن أســامء يف هنـي النــساء عـن الرفــع، ألسـامء بنــت أيب بكـرمــوىل: عـن
 .الرجال

 . فال أدري من هو،سانْيَإن مل يكن عبد اهللا بن ك: قال شيخنا
 .بْهَبن و )٢(عبد اهللا) د( •

رة ْمَ عـن أيب إسـحاق عــن عاصـم بـن ضــ-ى آخــرَّمَوسـ-ازم َحـريـر بــن َ ج:عـن
 .»شورُهاتوا ربع الع« :عن النبي صىل اهللا عليه وسلمعن عيل واحلارث األعور 

 عـن ابـن وهـب عـن جريـر بـن خـازم واحلـارث بـن رواه يونس بن عبد األعىل
 .نبهان عن أيب إسحاق

 .ًب أيضاْهَبن و )٣(عبد اهللا) س( •
بيـه عـن جـده  عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أ-وذكر آخر-عن عمرو بن احلارث
 .بحديث يف حريسة اجلبل

 .رواه يف موضع آخر عن عمرو بن احلارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب
 .ًب أيضاْهَوبن  )٤(عبد اهللا) س( •

 عـن سـليامن بـن عبـد -وذكر آخـر- ، والليث بن سعد عمرو بن احلارث:عن
                                                        

 ).٣٥/٨٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٨٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٨٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٨٦: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٦٧ 
 .)١(هليعةالرمحن هو عبد اهللا بن 

 .ًب أيضاْهَبن و )٢(عبد اهللا) س( •
 : عـن أيب األسـود عـن عـروة عـن عائـشة-وذكـر آخـر- عن عمرو بن احلارث

 جمـــاور كـــان النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم خيـــرج إيل رأســـه مـــن املـــسجد وهـــو
 .فأغسله وأنا حائض

 .اآلخر هو ابن هليعة إن شاء اهللا: قال شيخنا
 .ًبن وهب أيضا )٣(عبد اهللا) س( •

عمـر عـن النبـي صـىل اهللا ن نـافع عـن ابـن كري عُ عن ب-وذكر آخر- عن الليث
 .»ًمن أعتق عبدا وله مال«عليه وسلم
 . عبد اهللا بن هليعة:اآلخر

 .ًب أيضاْهَبن و )٤(عبد اهللا) س( •
 يونس وغريه، عن ابن شهاب عن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة عـن زيـد :عن

 .»ألقضني بينكام بكتاب اهللا« : حديثبن خالد وأيب هريرة
 .رواه يف موضع آخر عن يونس ومالك عن ابن شهاب

                                                        
 .عبد اهللا بن وهب، خطأ، والتصحيح من املصدر:  يف األصل)١(
 ).٣٥/٨٦: (»لكاملهتذيب ا«) ٢(
 ).٣٥/٨٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٨٧: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٦٨ 
 .ثِعَْبُنبن يزيد، موىل امل )١(عبد اهللا) س( •

 .ةَطَقُّعن رجل من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم يف الل
 .روى عن عبد اهللا بن يزيد عن أبيه عن يزيد بن خالد اجلهني

 .قرئُبن يزيد امل )٢(عبد اهللا) س( •
  عــن أيب األســود عــن عــروة عــن مــروان بــن احلكــم-وذكــر آخــر- ةَوْيــَ ح:عــن

 .عن أيب هريرة يف صالة اخلوف] ب-٢١٦[
 . عبد اهللا بن هليعة:اآلخر

 .ًابن يزيد املقرئ أيض )٣(عبد اهللا) س( •
ـــَ ح:عـــن  عـــن أيب هـــانئ اخلـــوالين عـــن أيب عبـــد الـــرمحن -وذكـــر آخـــر-ة َوْي
 .»يمةِنَما من غازية تغزو يف سبيل اهللا فيصيبون غ« عن عبد اهللا بن عمر ُّىلبُاحل

سائي يف مواضـع كثـرية وال يـذكره مـع َّى عنـه النـَّنَ ابن هليعة، وقد ك:اآلخر هو
 .ًذلك إال مقرونا بغريه

 .قوب بن إسحاقْعَبن ي )٤(عبد اهللا) د( •
وا خلـف ُّلَصُال تـ« :ظـي، عـن ابـن عبـاسَرُن حدثه عـن حممـد بـن كعـب القَّعم

 ومــن نظــر يف كتــاب أخيــه بغــري بالثيــابالنــائم وال املتحــدث وال تــسرتوا اجلــدار 
                                                        

 ).٣٥/٨٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٨٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٨٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٨٨: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٦٩ 
 .»مكُّكفَوسلوا اهللا ببطون أ .إذنه

عائـذ بـن فقـد أخرجـه ابـن ماجـه مـن روايـة  »سلوا اهللا ببطـون أكفكـم« أما قوله 
 عــن حممــد بــن كعــب، وأمــا بــاقي احلــديث فهــو ،انَّسَ عــن صــالح بــن حــ،حبيــب

م ِّلـكُُ عن حممد بن كعب القرظي، وقـد ت،ٍدام هشام بن زيادِْقمشهور عن أيب امل
 عن حممد بن ،ًسبب هذا احلديث فإنه كان يرويه أوال عن رجلبيف أيب املقدام 

 . ثم رواه بعد ذلك عن حممد بن كعب نفسه،كعب
 . أبيه:، عن)١(رمَد األكْبَع) ق( •

 . عبد األكرم بن أيب حنيفة الكويف، شيخ لشعبة:هو
 .رْجُل بن حِبن وائ )٢(ارَّبَعبد اجل) د( •

 .ة صالة النبي صىل اهللا عليه وسلمعن أهل بيته عن وائل بن حجر يف صف
 . عن أبيه وائل بن حجر، عن أخيه علقمة بن وائل، عن عبد اجلبارويُر

 .د األنصاريْيَُجبن ب )٣(د الرمحنعب) س( •
َائل ولو بظلف حمَّوا السُّدُر« :ته عن النبي صىل اهللا عليه وسلمَّدَعن ج  .»قَّرُ
 .د األنصاريةْيَجُ بُّمُ أ:هي

 .بن جابر بن عبد اهللا )٤(عبد الرمحن) س( •

                                                        
 ).٣٥/٨٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٨٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٨٩: (»ذيب الكاملهت«) ٣(
 ).٣٥/٨٩: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٧٠ 
قوبـة فـوق عـرش ُال ع« : رجل من األنصار عن النبي صىل اهللا عليه وسلم:عن
 .» من حدود اهللاٍّدَ يف حبات إالََرض

 .روى عنه عن أيب بردة بن نيار
 .ُّزوميَْخبن احلارث بن هشام امل )١(عبد الرمحن) س( •

َبـا ثـم يـُنُكان يـصبح ج«لمة حديث َ سِّمُ سلمة عن أِّمُ موىل أ:عن  مـوىل .»ومُصً
 . نافع:أم سلمة هذا

 . ُّبن عمرو األوزاعي )٢(عبد الرمحن) س( •
 .رْهَّم الدْوَ عمرو يف النهي عن صعمن سمع عبد اهللا بن

 .بن عمر عن عطاء عمن سمع اِّ األوزاعي:روى عن
 . عن عطاء عن أيب العباس الشاعر عن عبد اهللا بن عمروويُر

 .ً أيضاُّمرو األوزاعيَبن ع )٣(عبد الرمحن) د( •
ــَ أن ســعيد املُبئــتْنُأ إذا وطــئ أحــدكم « :ث عــن أبيــه عــن أيب هريــرةَّدَي حــُربْق
 .»ابُّمها الرتُرُوُيه األذى فطهَّفُبخ

رواه حممد بن كثري عن األوزاعي عن ابن عجالن عن سعيد عن أبيه عن أيب 
 .هريرة

                                                        
 ).٣٥/٨٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٨٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٩٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٧١ 
 .ًبن عمرو األوزاعي أيضا )١(عبد الرمحن) يس( •

 .رََطعاء عند املُّشة يف الدِثني رجل عن نافع عن القاسم عن عائَّحد
 .ُّبيديُّ حممد بن الوليد الز:الرجل

 .بن أيب ليىل )٢(الرمحنعبد ) د( •
 وحــدثنا أصــحابنا أن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه ،حيلــت الــصالة ثالثــة أحــوالُأ

 .فذكر احلديث... وسلم قال
 . عنه عن معاذ بن جبلويُر

 .مل يسمع من معاذ: قال الرتمذي
 .)٣(الرزاقعبد ) ت( •

 عــن أيب ، عــن أبيــه، عــن العــالء بــن عبــد الــرمحن،عــن شــيخ مــن أهــل املدينــة
ْوإن تتولوا يستبدل قوما غريكم ﴿ : يف قوله،ريرةه ْ ً ُْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ََ ْ َّ ِْ َ َ َ ِ﴾ . 

 . عن العالء، عن عبد اهللا بن جعفر، عن إسامعيل بن جعفر،رْجُرواه عيل بن ح
 .بن أيب حازم )٤(عبد السالم) د( •

ه مــسلم بــن َّامَ أبــا بــرزة دخــل عــىل عبيــد اهللا بــن زيــاد فحــدثني فــالن ســُشــهدت
                                                        

 ).٣٥/٩٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٩٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٩٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٩١: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٧٢ 
 . احلديث يف احلوض...امطّهيم، وكان يف السإبرا

فحـدثني :  عن مسلم بن إبراهيم عـن عبـد الـسالم، قـالُّيِّجرواه أبو مسلم الكَ
 .ي وكان يف السامطِّمَع
 .بن عبد اهللا بن أيب سلمة )١(العزيزعبد ) ت س( •

 .هِّمَعن ع
 . واسمه يعقوب بن أيب سلمة،شونِ املاج:هو

 .ُّريَزَك اجلبن مال )٢(عبد الكريم) كن( •
 .»بةْوَدم تَّالن« رجل عن أبيه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم :عن
 عــن عبــد الكــريم عــن زيــاد بــن أيب مــريم عــن عبــد اهللا بــن معقــل عــن ابــن ويُر

 .عن ابن مسعود]أ-٢١٧[ عن ابن معقل عن أبيه: مسعود، وقيل
 .جْيَرُبن ج )٣(لكَعبد امل) د( •

 عـثامن بنـت أيب سـفيان عـن ابـن ِّمُن عـن أبلغني عن صفية بنـت شـيبة بـن عـثام
َّليس عىل النساء حلق إنام عىل النساء الت« :عباس  .»قصريٌ
 . عن ابن جريج عن عبد احلميد بن جبري بن شيبة عن صفية بنت شيبةويُر

 .ًبن جريج أيضا )٤(عبد امللك) د( •
أخربين بعض بني أيب رافع موىل النبي صىل اهللا عليه وسلم عن عكرمة عن 

                                                        
 ).٣٥/٩١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٩١: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٩٢: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٩٢: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٧٣ 
َّ احلديث مم.. ركانةَّمُخوته أإكانة وُق عبد يزيد أبو رَّلَط« :ابن عباس ن روى عنه ِ

 .د اهللا بن أيب رافعي الفضل بن عب:وابن جريج من ولد أيب رافع
 .ه أيب رافع يف األمر بقتل الكالبِّدَ عنه عن جويُر

 .ريَمُبن ع )١(عبد امللك) ت ق( •
 .»ذين من بعديَّلاقتدوا بال«  موىل لربعي عن ربعي عن حذيفة حديث:عن
 . عنه عن هالل موىل ربعي عن ربعيويُر

 .بن زياد )٢(عبد الواحد) بخ( •
 عـثامن  املهـاجر عـنِّمُراب عـن أُة عـيل بـن غـّدَ عجوز من أهل الكوفة ج:عن

 .يف حفظ اجلارية إذا أسلمت
روى مروان بن معاوية عن طلحة بن غراب عن عقيلة موالة لبني فزارة وهي 

 .ً عيل بن غراب عن سالمة بنت احلر حديثا غري هذاجدة
 .ُّهريُّبن إبراهيم الز )٣(عبيد اهللا بن سعد •

 .هِّمَ ع:عن
 . يعقوب بن إبراهيم بن سعد:هو

 .هبْوَبن عبد الرمحن بن م )٤(عبيد اهللا) ق( •
 .ِّيلَُصي املَدَه عن أيب هريرة يف املرور بني يِّمَعن ع

                                                        
 ).٣٥/٩٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٩٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٩٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٩٣: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٧٤ 
د اهللا بن عبد يه هو عبُّمَهب وعْوَ بن عبد اهللا بن مبيد اهللا بن عبد الرمحنُ ع:هو

 .اهللا بن موهب والد حييى
ْ بــن خمّيِقــَورواه ب  وعــن ،ه عــن أيب هريــرةِّمــَلــد مــن طــرق عــن عبيــد اهللا عــن عَ

 .حييى بن عبد اهللا عن أبيه عن أيب هريرة
 .ريَمُمر العُبن ع )١(عبيد اهللا) د( •

لــيس عــىل « :عــن أيب هريـرة ، عــن عــراك بـن مالــك، عــن مكحـول، رجــل:عـن
 .»ه صدقةِسَرَاملسلم يف عبده وال ف

 .راكِرواه إسامعيل بن أمية عن مكحول عن ع
 .ار عن عراكَسَامن بن يْيَلُورواه أيوب بن موسى عن مكحول عن س

 .ُّنيَهُر اجلَفُبن ز )٢(امنْثُع) د( •
ة كـََلسن املُحـ« :كيـث حـديثَ عن رافع بن م،كيثَ بعض بني رافع بن م:عن

 .»ؤمُكة شََلنامء، وسوء امل
ه ِّمـــَ عـــن ع، عـــن حممـــد بـــن رافـــع بـــن مكيـــث،فـــرُ عـــن عـــثامن بـــن ز،ةَّقيـــَرواه ب

 )٣(مــع وقــد شــهد احلديبيــة ،احلــارث بــن رافــع بــن مكيــث، وكــان رافــع مــن جهينــة
 .رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

هللا عليـه  ليس فيه عن النبي صـىل ا،د عن أيب داود موقوفْبَويف رواية ابن الع
                                                        

 ).٣٥/٩٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٩٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عن:  يف األصل)٣(



 ١٧٥ 
 .وسلم

 .بن ثابت )١(يِدَع) د( •
ان َّكــُد عــىلر فقــام َّامَقيمــت الــصالة فتقــدم عــُأَر فَّامَه كــان مــع عــَّ رجــل أنــ:عــن

 . احلديث...فتقدم حذيفة فأخذ عيل يديه
َّرواه إبراهيم عن مه  .ام عن حذيفة وأيب مسعودَ

 .بريُّبن الز )٢(روةُع •
يـه أن رسـول اهللا صـىل اهللا روى حممد بن إسحاق عـن حييـى بـن عـروة عـن أب

:  قال عروة»ق ظامل حقَرِ وليس لع،ًمن أحيا أرضا ميتة فهي له«: عليه وسلم قال
ثني هذا احلـديث أن رجلـني اختـصام إىل النبـي صـىل اهللا َّفلقد أخربين الذي حد

 فقــــال رجــــل مــــن : احلــــديث، ويف روايــــة...ًس أحــــدمها نخــــالَرَعليــــه وســــلم غــــ
يه وسلم، وأكرب ظني أنه أبـو سـعيد فأنـا رأيـت الرجـل أصحاب النبي صىل اهللا عل
 .يرضب يف أصول النخل

 .رواه هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد
 .باحَبن أيب ر )٣(اءَطَع) س( •

 .مي بليلَّعن موىل ألسامء بنت أيب بكر عن أسامء حديث الر
 .إن مل يكن عبد اهللا بن كيسان فال أدري من هو

                                                        
 ).٣٥/٩٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٩٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٩٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٧٦ 
 .ًأيضا )١(اءَطَع) س( •

 .عمن سمع ابن عمر
 .يف ترمجة األوزاعي من هذا الفصل

 .بن يزيد )٢(عطاء) يس( •
ــُح دَّبَمــن ســ«عــن بعــض أصــحاب النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم حــديث   ِّلُر كــُب

 .هو أبو هريرة: قيل »وثالثنيًصالة ثالثا 
 .ُّاميَّالش )٣(اءَطَع) س( •

 .»بههنوا ّدا وَيتَّالزوا ُلُك« : رجل من األنصار حديث:عن
 .ُّيد بن ثابت األنصاريِسَ أبو أ:هو

 .بن أيب علقمة )٤(علقمة) س ت د ي( •
 .هِّمُعن أ
 .جانةْرَ م:هاُاسم

 .بن قيس )٥(مةَقْلَع) س( •
] ب-٢١٧[ ٌ فقـام نــاس: احلـديث، وفيـه...يف رجـل تـزوج امــرأةأيت عبـد اهللا 

                                                        
 ).٣٥/٩٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٩٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ...عطاء بن يسار: املزي قبلهوقد ذكر ) ٣٥/٩٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٩٦: (»هتذيب الكامل«) ٤(
 ).٣٥/٩٦: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ١٧٧ 
 .بنت واشقبروع  فذكر قصة ، فقام رجل من أشجع:من أشجع، ويف رواية

 .ُّعيَجَْشل بن سنان األِقْعَ م:رجل هوال
 .بن احلسني بن عيل بن أيب طالب )١(يلَع) يس( •

َيف كلامت الفرج، رواه إسحاق بن عن ابنة عبداهللا بن جعفر عن أبيه عن عيل  َ
عبد اهللا بن أيب فروة عن أبان بن صالح عن حسني بن حممد بن عيل عن أم أبيها 

 . عيلبنت عبد اهللا بن جعفر عن أبيها عن
 .حةْلَبن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب ط )٢(عمر) ت( •

 قــد .ميت العــاطسْشَه عـن أبيهــا عـن النبــي صــىل اهللا عليـه وســلم يف تـِّمــُ أ:عـن
َروى إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن زوجته مح  .دة بنت عبيد بن رفاعةْيُ

 .م بن ثوبانَكَبن احل )٣(رَمُع) س د( •
ن عـن مـوىل أسـامة بـن زيـد عـن أسـامة بـن زيـد يف وُعـْظَدامة بـن مُ موىل ق:عن

 .يسصوم االثنني واخلم
 .ًد اهللا موىل قدامة بن مظعون حديثا غري هذايروى عبيد اهللا بن سامل عن أيب عب

 .عيبُبن ش )٤(عمرو) س( •
اجلــار «قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم :  رجــل مــن آل الــرشيد قــال:عــن

                                                        
 ).٣٥/٩٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٩٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٩٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٩٧: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٧٨ 
 .»ِهِبَقَسِ بُّقَأح

 .ن الرشيد عمرو ب:هو
 .ةَّرُبن م )١(روْمَع) د( •

اهللا : طعم عن أبيه أنه رأى النبي يصيل صالة قالُري بن مَبُعن رجل عن ابن ج
 .أكرب كبريا

 . نافع: وابن جبري هذا هو، عاصم العنزي:الرجل هو
 .ُّهيلَْشعاذ األُبن م )٢(مروَع) بخ( •

 .اءَّوَ ح: هي،هِتَّدَ ج:عن
 .سََنبن أيب أ )٣(رانْمِع) بخ( •

 رجل من أصحاب النبي صىل اهللا عليـه وسـلم عـن النبـي صـىل اهللا عليـه :عن
 .»هِمَدَ كًَةنَر املسلم سْجَه« :وسلم
 .راشِ أبو خ:هو

 .بَشْوَبن ح )٤(امَّوَالع) ص( •
 :مرو حديثَيد عن عبد اهللا بن عَوُ رجل من بني شيبان عن حنظلة بن س:عن

 .»ه الفئة الباغيةُُلتْقَر تّامَع«
                                                        

 ).٣٥/٩٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٩٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٩٨: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٩٨: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٧٩ 
يلـد عـن َوُن العوام عـن األسـود بـن مـسعود الـشيباين عـن حنظلـة بـن خ عويُر

 .عبد اهللا بن عمرو
 .ُّريَعَْشاأل )١(ياضِع) م( •

 .قَ أو خرسلق امرأة أيب موسى فيمن حلق أو :عن
 . عبد اهللاُّمُ أ:هي

 .ريرَبن ج )٢(النْيَغ) س( •
: الم فقــَعْدن فــاطا: ًخرجـت مــع أيب قالبــة يف ســفر فقــرب طعامــا فقــال لرجــل

إن النبي صىل اهللا عليه وسلم خرج يف سفر فقرب طعامه فقال : إين صائم فقال
 . احلديث...ادن فكل: لرجل

 .ُّبيْع أنس بن مالك الكَ: هوُّالرجل الصحايب
 .امَّنَبن غ )٣(مِالقاس) د( •

 ُّل رســــول اهللا صــــىل اهللا عليــــه وســــلم أيِئُة ســــَوْرَ فــــِّمُعــــن بعــــض أمهاتــــه عــــن أ
ام عــن َّنــَعــن القاســم بــن غ:  وقيــل»هــاِتْقَالة يف أول وَّالــص«: ال قــ؟األعــامل أفــضل

 . فروةِّمُمته أَع
 .)٤(قتادة) س( •

ة رســول اهللا صــىل اهللا عليــه َّيِة وصــَّمة كانــت عامــَلَ ســِّمُفينة عــن أَثنا عــن ســِّدُحــ
                                                        

 ).٣٥/٩٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٩٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٩٨: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٩٩: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٨٠ 
 .»الصالة وما ملكت أيامنكم«: موتهوسلم عند 

 . عن قتادة عن أيب اخلليل عن سفينةويُر
 .)١(عَثْرَالق) س( •

 . عن أيب موسى فيمن حلق أو سلق أو خرق، امرأة أيب موسى:عن
 . عبد اهللاِّمُ أ:هي

 .بن موسى )٢(ةَّرُق) س( •
 احلــديث يف إســبال اإلزار ...ِّيمــيَُجم بــن جــابر اهلْيَلُثنا مــشيختنا عــن ســَّحــد

 .وغري ذلك
َّمم  . أبو متيمة:ِّميْيَُجن رواه عن اهلِ

 .بن سعد )٣(ثْيَل) س( •
يك بن أيب َ عن رشِّيُربْقَالن وغريه من أصحابنا عن سعيد املْجَحدثني ابن ع
 .احلديث...  عىل مجل فأناخه يف املسجدٌ دخل رجل:نمر عن أنس

 . ليثهكذا رواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن
َّورواه عيسى بن مح  .ً مل يذكر بينهام أحداّيُربْقَاد عن ليث عن سعيد املَ

ــُبــن عورواه احلــارث   عــن أيب ِّيُربْقــَد اهللا بــن عمــر عــن ســعيد امليــ عــن عبْريَم

                                                        
 ).٣٥/٩٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٩٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٩٩(: »هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٨١ 
 . وليس بمحفوظ،هريرة

 .ًبن سعد أيضا )١(ليث) س( •
 أن رجلني خرجا يف :يسارادة عن عطاء بن َوَعن عمرية وغريه، عن بكر بن س

 .يممَّ احلديث يف الت...سفر
َّمم  . عبد اهللا بن هليعة:ن رواه عن بكر بن سوادةِ

 .بن أنس )٢(مالك) د( •
 .بانْرُه حديث النهي عن بيع العِّدَعيب عن أبيه عن جُمرو بن شَبلغني عن ع

 .رواه حبيب كاتب مالك عن عبد اهللا بن عامر األسلمي عن عمرو بن شعيب
 .)٣(دِاهُجم) د( •

 .ح بعد الوضوءْضَّ رجل من ثقيف عن أبيه يف الن:عن
 . احلكم بن سفيان أو سفيان بن احلكم:هو

 .ُّيلِالباه )٤(َةيبُِجم) س( •
 . تقدم يف األسامء.)٥(هِّمَعن ع

                                                        
 ).٣٥/١٠٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٠٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١٠٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/١٠١: (»هتذيب الكامل«) ٤(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عن عمر:  يف األصل)٥(



 ١٨٢ 
 .ُّميْيَّبن إبراهيم بن احلارث الت )١(حممد) د ي( •

ًأخربين من رأى النبي صىل اهللا عليـه وسـلم يـدعو عنـد أحجـار الزيـت باسـطا 
 .كفيه
 .]أ-٢١٨[يب اللحمآري موىل َمُ ع:هو

 .ادةَحُبن ج )٢(حممد) ت( •
 .هباَّرَقَ فتنة فَة حديث ذكرَّزيَْهمالك الب ِّمُ رجل عن طاوس عن أ:عن
َّمم  .مْيَلُ ليث بن أيب س:ن رواه عن طاوسِ

 .بن سريين )٣(حممد) س د( •
ع رأسه َفَ فلام ر،ثني من صىل مع النبي صىل اهللا عليه وسلم صالة الغداةَّحد
َّهنيةعة الثانية قام ْكَّمن الر َ ُ. 
 . الصبح عن حممد بن سريين عن أنس يف القنوت يفويُر

 .ًبن سريين أيضا )٤(حممد) م( •
 عــن عمــران بــن حــصني أنــه ُخــربتُوأ: هو قــالَّ أيب هريــرة يف ســجود الــس:عــن
 .مَّلَثم س: قال

                                                        
 ).٣٥/١٠١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٠١: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١٠١(: »هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/١٠١: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٨٣ 
ث عـــن ابـــن ســـريين عـــن خالـــد َعْشـــَ عـــن أُّرواه حممـــد بـــن عبـــد اهللا األنـــصاري

 .عن أيب قالبة، عن املهلب، عن عمران بن حصني[ اءَّذَاحل
ابنـة  عطيـة يف غـسل ِّمُعن بعض أخوتـه عـن أ )١(]ًيضاحممد بن سريين أ) س( •

 .اعة عن حممد بن سريين عن أم عطية رواه مج،النبي صىل اهللا عليه وسلم
ورواه مجاعة عن حفصة بنت سريين عن أم عطية، ورواه مجاعة عن حممد 

 .وحفصة عن أم عطية
 .ًبن سريين أيضا )٢(حممد) س( •

 .ح عىل اخلفنيْسَ رجل عن املغرية بن شعبة يف امل:عن
 .ن عن ابن سريينْوَقاله عبد اهللا بن ع

 .وقال يونس بن عبيد عن ابن سريين عن عمرو بن وهب عن املغرية بن شعبة
 .ًبن سريين أيضا )٣(حممد) س( •
كنـــا عنـــد مـــروان وفينـــا زيـــد بـــن : ت قـــالْلَّابـــن أخـــي كثـــري بـــن الـــص )٤(عـــن ُئـــتِّبُن
 .مْجَّ احلديث يف الر...ثابت

 .تْلَّ عن كثري بن الصُْتئِّبُ ن:حممد بن سريينعن : وقيل
 .ورواه قتادة عن يونس بن جبري عن كثري بن الصلت عن زيد بن ثابت

                                                        
 . زيادة من املصدر، سقطت من األصل)١(
 ).٣٥/١٠٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١٠٢: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 .تكرار. عن، عن:  يف األصل)٤(



 ١٨٤ 
 .ًبن سريين أيضا )١(حممد) ق( •

 وعــن رجــل آخــر هــو أفــضل ، عبــد الــرمحن بــن أيب بكــرة عــن أيب بكــرة:عــن
ــَعنــدي مــن عبــد الــرمحن بــن أيب ب هللا عليــه  عــن النبــي صــىل ا، عــن أيب بكــرة،رةكْ

 .» الغائبُدِبلغ الشاهُِيل« :وسلم
َ مح:الرجل اآلخر هو  .ُّيَريْمِيد بن عبد الرمحن احلُ

 .وليس بابن سريين، )٢(حممد) يس( •
 .لسَْج رجل عن أيب هريرة يف السالم إذا انتهى إىل امل:عن

 .يُربْقَ امل:الن، وسعيد هذا هوْجَ ابن ع:حممد هذا هو
 .طاءَمرو بن عَبن ع )٣(حممد) د( •

 ...ة مـــن أصـــحاب النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلمَْرشَيـــد يف عـــُســـمعت أبـــا مح
 ، وسهل بن سعد، أبو قتادة: منهم،احلديث يف صالة النبي صىل اهللا عليه وسلم

 .مةَلْسَ وحممد بن م،دْيَسُ وأبو أ،وأبو هريرة
 .ُّمذيِّة الرتَرْوَبن عيسى بن س )٤(حممد .٢٦٣٣
 عـن سـعيد بـن أيب أيـوب عـن ،)٥(املقـرئوري وغري واحد عن ُّ عباس الد:عن

                                                        
 ).٣٥/١٠٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٠٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١٠٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/١٠٣: (»هتذيب الكامل«) ٤(
 .وما أثبتناه من املصدر. عن املقربي:  يف األصل)٥(



 ١٨٥ 
ٌظا وهو قادرْيَمن كظم غ«ل بن معاذ بن أنس عن أبيه حديث ْهَوم عن سُحْرَأيب م ً 

 .»عىل إنفاده
 . وعبد بن محيدِّوريُّ عباس الد:رواه يف موضع آخر عن

 .ُّريْهُّهاب الزِسلم بن شُبن م )١(حممد) د( •
املـاء مـن املـاء « : بـن كعـبَّيبُ أًال أخـربه عـنْهَثني بعض من أرىض أن سـَّحد

 .»صة يف أول اإلسالمْخُإنام جعل ر
 . عن سهل بن سعدُّينَدَم املزرواه أبو حا

 .ًل مل يذكر بينهام أحداْهَ عن سِّريْهُّورواه مجاعة عن الز
 .ًهري أيضاُّالز )٢(حممد) س ت( •

 يب عن املغرية بـن شـعبة وحممـد بـن مـسلمة يفَؤُبيصة بن ذَ رجل عن ق:عن
 .ةّريث اجلدْوَت

يب أن اجلدة أتت َؤُ عن قبيصة بن ذ، عن رجل:قاله ابن عيينة عنه، ويف رواية
 . وساق احلديث.أبا بكر

 . عن قبيصة،رشةَعثامن بن إسحاق بن خ. رواه مالك عن الزهري
 .ًالزهري أيضا )٣(حممد) ف( •

نــي ًالعلــم أنــه ســمع جــابرا يف هــذه القــصة يعوناعــة قأخــربين رجــل مــن أهــل ال

                                                        
 ).٣٥/١٠٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٠٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١٠٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٨٦ 
 .»حدُ أَْىلتَق«

روى هذه القصة الليث بن سعد عن الزهري عـن عبـد الـرمحن : قال أبو داود
 .بن كعب بن مالك عن جابر

 .ًالزهري أيضا )١(حممد) س( •
ُبلغنا أن رافعا كان ي  .ء األرضاَرِ احلديث يف النهي عن ك...يهّمَث عن عِّدَحـً

 . عنه عن سامل عن رافع بن خديجويُر
 .ًالزهري أيضا )٢(حممد) س( •

 .» يف معصيةَرْذَال ن« :ث أبو سلمة عن عائشة حديثَّحد
 . عن الزهري عن أيب سلمةَويُر
 .امن بن أرقم عن حييى بن أيب كثري، عن أيب سلمةيً أيضا عن الزهري عن سلويُور

 .ًهري أيضاُّالز )٣(حممد) س( •
 ويُ ر.عةُمُجثني آل عبد اهللا بن عمر عن ابن عمر عن عمر يف االغتسال للَّحد

 . عن عمرعنه عن سامل عن عبد اهللا بن عمر
 .بن واسع )٤(حممد) س( •

مـن « رجل عن أيب صالح عن أيب هريرة عن النبي صىل اهللا عليه وسلم :عن
                                                        

 ).٣٥/١٠٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٠٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .)٣٥/١٠٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/١٠٥: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٨٧ 
 .»ًسرت مسلام

 عنــه عــن حممــد بــن املنكــدر ويُ عنــه عــن األعمــش عــن أيب صــالح، ورويُر
 .عن أيب صالح

 .انَّبَبن حييى بن ح )١(حممد) بخ( •
ْ عــن أيب رص، مــوىل هلــم:عــن ــِ اللهــم إين «ة عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم َم
  .]ب-٢١٨[»نى مواليِناي وغِأسألك غ

 . األنصار عن أيب رصمةُروي عنه عن لؤلؤة موالة
 .ً أيضا بن حييى بن حبان)٢(حممد) س( •

ال «عن رجل من قومه، عن رافع بن خـديج، عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم 
 .»ثمر وال كثرقطع يف 

 .رواه مجاعة عنه عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج
 . بن حييى بن فارس الذهيل)٣(حممد) د( •

عمن سمع سفيان بن عيينة، عن إسامعيل بن أمية، عـن أيب حممـد بـن عمـرو 
 .»يدي املصيلاخلط بني «: بن حريث عن جده حريث عن أيب هريرة، حديث

هكــذا وقــع يف روايـــة أيب عمــرو أمحـــد بــن عــيل الـــصرييف البــرصي عـــن أيب 
داود، ويف عامة الروايات عن أيب داود عن حممد بن حييى بن فارس عن عـيل 

                                                        
 ).٣٥/١٠٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٠٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١٠٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٨٨ 
 .بن املديني عن سفيان

 . بن عبد العزيز العطار)١(مرحوم) ت( •
 .»ٌإياكم ومعبد اجلهني فإنه ضال مضل«: عن أبيه وعمه، عن احلسن

 .»اإلخوة«اسم عمه عبد احلميد بن مهران سامه النسائي يف كتاب 
 .الفزاري )٢(مروان) س( •

 عن ابن سريين عن حكيم بن حزام يف النهي عن بيع -وذكر آخر-عن عوف 
 .ما ليس عنده

 .هشام بن حسان: ممن رواه عن ابن سريين هكذا
 حكيم عن يوسف بن ماهك عن )٣(]عن أيوب[ورواه مجاعة عن ابن سريين 

 .بن حزام
 .بن عباد اهلنائي )٤(ورتمس) س( •

 يف النهـــي عـــن صـــيام يـــوم :عــن فـــالن بـــن جعفـــر املخزومـــي، عـــن أيب هريـــرة
 .اجلمعة، هو حممد بن عباد بن جعفر

 . )٥(مسعر) س م( •
ــَعــن شــيخ مــن ف  :م عــن عبــد اهللا بــن جعفــر عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلمْه

                                                        
 ).٣٥/١٠٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٠٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 . زيادة من املصدر)٣(
 ).٣٥/١٠٧: (»هتذيب الكامل«) ٤(
 ).٣٥/١٠٧: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ١٨٩ 
م أظنه يسمى حممد بن ْهَن فم عن شيخ : ويف رواية،»َّالظهرأطيب اللحم حلم «

 .عبد اهللا
 .قيَرُّبن احلكم الز )١(مسعود) س( .٢٦٣٤

عن رجل ويف رواية عن بعض أصحاب النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم أنـه رأى 
 احلــديث يف النهــي عـن صــوم أيــام ...عبـد اهللا بــن حذافــة وهـو يــسري عــىل راحلتـه

 .قالترشي
 .روى عنه عن أمه

 . من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلمعلامئهم عنه عن بعض َويُور
 . عن مسعود بن احلكم عن أمه وهلا صحبة، عن عيل:ويف رواية

 .نت رشيق من هذيلحبيبة بأمه  ن أ:ذكر ابن عبد الرب
 .تهورواه يوسف بن مسعود بن احلكم عن جد

 . فلعلها هذه.اسمها أسامء: قال أبو بكر بن السني
 .ريَطُيم بن مَلُالد سو ،)٢(ريَطُم) د( .٢٦٣٥

 أخـربين :إذا أنـا برجـل قـد جـاء قـال: ًخرج حاجـا حتـى إذا كـان بالـسويداء قـال
:  ثــم قــال، ســمع النبــي صـىل اهللا عليــه وســلم يف حجـة الــوداع أمــرهم وهنـاهمْنَمـ

 .؟غتَّهل بل

                                                        
 ).٣٥/١٠٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٠٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ١٩٠ 
 . عنه عن رجل عن ذي الزوائد، وروي عنه عن ذي الزوائدويُر

 .بن سالم )١(معاوية) س( •
 .عن أخيه هو زيد بن سالم

 .)٢(مكحول) د س( •
أفطـر « :ق عن ثوبان عن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلمَّدَصُعن شيخ من احلي م

 .»احلاجم واملحجوم 
 . عن مكحول عن أيب أسامء عن ثوبانويُر

 .)٤(يبَجَبن عبد الرمحن احل )٣(منصور •
 .هِّمُوعن أ. )٥(عن ابن خاله

 .بةي وأمه هي صفية بنت ش،هو مسافع بن شيبة )٦(خالهابن 
 .بن املعتمر )٧(منصور) يس( •

روى عنـه عـن أيب . عن رجـل عـن أيب ذر يف القـول عنـد اخلـروج مـن اخلـالء
                                                        

 ).٣٥/١٠٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٠٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
  ).٣٥/١٠٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(

 .خطأ، والتصحيح من املصدر. اجلمحي:  يف األصل)٤(
 .عن خاله:  يف املصدر)٥(
 .خاله:  يف املصدر)٦(
 ).٣٥/١٠٩: (»ذيب الكاملهت«) ٧(



 ١٩١ 
 .الفيض عن أيب ذر

 .ً أيضامنصور ) يس( •
الـسالم : طـس رجـل فقـالع: عن رجل عن خالد بن عرفطة عن سامل بن عبيد

 .عليكم
ابـــن :  عـــن منـــصور عـــن هـــالل بـــن يـــساف عـــن خالـــد بـــن عرفطـــة، وقيـــلويُر
 .غري ذلك:  وقيل، عن سامل،عرفجة

 .بن أيوب الواقفي )١(موسى) د( •
عنه : عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر يف التسبيح يف الركوع والسجود، وقيل

 . عامر عن عقبة بن عامرعنه عن عمه إياس بن: عن عمه عن عقبة، وقيل
 .ذيَبَّبن عبيدة الر )٢(موسى) ت( .٢٦٣٦
ــت عنــد النبــي :اع عــن ابــن عمــر عــن أيب بكــر الــصديق مــوىل ابــن ســب:عــن  كن

ِمن يعمل سوءا جيز به ﴿: صىل اهللا عليه وسلم فنزلت هذه اآلية ِ َ ُْ ً ُ َ َْ ْ َ ْ﴾. 
 حـديث أيب  سألت ابن معني عن موىل سباع الذي روى: الدارميعثامنقال 
 .ما أعرفه: بكر فقال

ويروي عنه موسـى بـن عبيـدة ال أعرف له غري هذا احلديث، :  عديوقال ابن
 .وهو جمهول

                                                        
 ).٣٥/١٠٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١١٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ١٩٢ 
 .موىل ابن عمر )١(نافع) د( •

 . عن كعب بن عجرة،عن رجل من األنصار
 .ًأيضا )٢(نافع) س( •

 ُحنـني، هـو عبـد اهللا بـن ِّيسَعن موىل العباس عن عيل يف النهي عن لـبس القـ
 .إبراهيم بن عبد اهللا: قيلو
 .ًأيضا )٣(نافع) س( •

 فوضــعت جنـــازة أم : احلــديث، وفيـــه... عــىل تـــسع جنــائزَّىلَأن ابــن عمــر صـــ
 فأنكرت ذلك :فقال رجل: ]أ-٢١٩ [ وفيهكلثوم امرأة عمر وابن له فقال له زيد

 .ةنُّهو الس: فنظرت إىل ابن عباس وأيب هريرة وأيب سعيد وأيب قتادة فقال
 . موىل احلارث بن نوفل، عامر بن أيب عامر:والرجل ه

 .ًأيضا )٤(نافع) س( •
 .فضةمن إناء عن امرأة ابن عمر عن عائشة يف الرشب 

 .ديهي صفية بنت أيب عب
 .ًأيضا )٥(نافع) س( •

 .ول النساءذي عن أم سلمة يف ،حدثني بعض نسوتنا
                                                        

 ).٣٥/١١٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١١٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١١١: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/١١١: (»هتذيب الكامل«) ٤(
 ).٣٥/١١١: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ١٩٣ 
 .ديهي صفية بنت أيب عب

 .بن سامل )١(النعامن) س( •
 ...دخل علينا النبي صىل اهللا عليه وسـلم ونحـن يف قبـة:  رجل حدثه قالنع

 .احلديث
 عن ،عنه عن عمرو بن أوس بن حذيفة: روى عنه عن أوس بن حذيفة، وقيل

 .أبيه
 .بن حممد بن بكار بن بالل )٢(هارون) مد( •

 . اسم عمه جامع بن بكار،عن أبيه وعمه
 .وجامعًال أعلم لبكار بن بالل ولدا سوى حممد : قال ابن عساكر

 .بن عروة )٣(هشام) س( •
 .حديث املسابقة: عن رجل عن أيب سلمة عن عائشة

 . عنه عن أبيه عن أيب سلمةويُر
 ومغرية، وداود، وإسامعيل، وذكر ،صنيُ وح، عن يسار.)٤(هشيم) س( .٢٦٣٧

مـــــن  .القهــــاَ قـــــصة ط: عـــــن فاطمــــة بنـــــت قــــيس، عـــــن الــــشعبي،آخــــرين
 .جمالد بن سعيد: اآلخرين

                                                        
 ).٣٥/١١١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١١١: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١١٢: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/١١٢: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٩٤ 
 .افبن يس )١(هالل) يس( •

 ،عنـه:  وقيـل.الـسالم علـيكم:  عطس رجل فقال:عن رجل عن سامل بن عبيد
 وغـري ذلــك، وتقـدم يف ترمجــة منـصور مــن هــذا ، عـن ســامل، عـن آخــر،عـن رجــل

 .الفصل يشء من هذا
 .ًبن يساف أيضا )٢(هالل) س د( •

 . عرشة يف اجلنة: عن سعيد بن زيد، عن عبد اهللا بن ظامل،عن رجل
 . عن عبد اهللا بن ظامل،ن حيان عن فالن ب، عنهويُر

 .بن داود )٣(وائل) ق س( •
 .»أومل عىل صفية بسويق ومتر« : عن الزهري، عن أنس حديثابنهعن 

 .ابنه هو بكر بن وائل بن داود
 .ميعـُبن عبد اهللا بن ج )٤(الوليد) د( •

 احلـديث ...ةَقـَرَ عـن أم و،د األنـصاريَّالَ وعبد الرمحن بـن خـ،حدثني جدي
 .لنساءيف إمامة ا

، وأيب عمـرو البـرصي عـن أيب  وابن األعرايب،هكذا وقع يف رواية ابن العبد
 .داود

                                                        
 ).٣٥/١١٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١١٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١١٢: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/١١٣: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٩٥ 
ــؤي ــع عــن الوليــد: وقــال ابــن داســة وأبــو عــيل اللؤل  :عنــه عــن عــثامن عــن وكي

 .حدثتني جديت
 . حدثتني جديت عن أمها أم ورقة:قال أبو نعيم عن الوليد

 .بن أيب مالك )١(الوليد) س( •
 .»ةَّنُالصيام ج« : عبيدة بن اجلراحثنا أصحابنا عن أيب

 . عن أيب عبيدة،طيفُغياض بن ِ عن ع،رواه الوليد بن عبد الرمحن
 .د األنصاريَّالَري بن خ بن بش)٢(حييى) د( •

 : عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، عن أيب هريرة، عن حممد بن كعب،عن أمه
 .»دوا اخللل يف الصالةُطوا اإلمام وسِّسَو«

 .ة الواحد بنت يامني بن عبد الرمحن بن يامنيَمَأمه اسمها أ
 .بن جابر الطائي )٣(حييى) د( •

ح علــيكم األمـــصار َتْفُتَســـ«:، عـــن أيب أيــوب حــديثعــن ابــن أخـــي أيب أيــوب
 .»وستكون جنود جمندة 

 .ة فال أدري من هوركن أبا سوإن مل ي: قال شيخنا
 .يسََْمحني األصُبن احل )٤(حييى) س ق( •

 .عن جدته
                                                        

 ).٣٥/١١٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١١٣: (»ب الكاملهتذي«) ٢(
 ).٣٥/١١٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/١١٤: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٩٦ 
 .صني األمحسيةُهي أم احل

 .بن خالد بن رافع )١(حييى) رس( •
 .عن عم له بدري حديث امليسء صالته

 .هو رفاعة بن رافع األنصاري
 .بن سعيد األنصاري )٢(حييى) س( •

مـر ثال قطـع يف « :ج حـديثعن رجل مـن قومـه عـن عـم لـه عـن رافـع بـن خـدي
 .»رثوال ك

رواه مجاعة عنه عن حممد بن حييى بن حبان عـن عمـه واسـع بـن حبـان عـن 
 .رافع بن خديج

 .بن أيب كثري )٣(حييى) س( •
أن « : عـن ثوبـان، عـن معـدان، عـن يعـيش بـن الوليـد،خوانناإحدثني رجل من 

 .»النبي صىل اهللا عليه وسلم قاء فأفطر
 .الرجل هو األوزاعي

 .ًبن أيب كثري أيضا )٤(حييى) س( •
 عن ، عن عبد اهللا بن عصمة،كَ عن يوسف بن ماه،خوانناإحدثني رجل من 

                                                        
 ).٣٥/١١٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١١٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١١٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/١١٥: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ١٩٧ 
 .»ع ما ليس عندكِبَال ت« : حديث،حكيم بن حزام

 .رواه شيبان وغريه عن حييى عن يعىل بن حكيم عن يوسف بن ماهك
 .بن أوس )١(يزيد) س د( •

ليس منا من سلق «: عن امرأة أيب موسى قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 .»رق َخومن حلق ومن 

 .هي أم عبد اهللا بنت أيب دومة
 .ريِّخِّبن عبد اهللا بن الش )٢(يزيد) س د( •

 .ديث احل...د فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة محراءَبِْركنا بامل
 .ولب الشاعرتإنه النمر بن : قيل

 .ًبن عبد اهللا بن الشخري أيضا )٣(يزيد) س( •
 . نحوه،عن الرجل

 عن رجـل يف وضـع ، عن أيب قالبة،ذكره النسائي عقب حديث خالد احلذاء
 .]ب-٢١٩[الصيام عن املسافر واحلائض واملرضع

 .رييَشُإنه أنس بن مالك الق:  قيل

                                                        
 ).٣٥/١١٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١١٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١١٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٩٨ 
 .بة بن أوسْقُع: البن أوس، ويق )١(يعقوب) س( •

 يــوم َ مكــةَ رجــل مــن الــصحابة أن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم ملــا دخــل:عــن
 .احلديث... دْمَيل خطأ العِتَال وإن قأ: الفتح قال
 .عبد اهللا بن عمرو: هو عبد اهللا بن عمر، وقيل: قيل

 .بن عبيد )٢(ُسيون) د( •
اكــب َّالر« :ة حــديثة عــن أبيــه عـن املغــرية بــن شـعبَّيـَ زيــاد بـن جبــري بــن ح:عـن

 .»نازةَ اجلَيسري خلف
وأحــسب أهــل زيــاد أخــربوين أنــه رفعــه إىل النبــي صــىل اهللا عليــه : قــال يــونس

 .وسلم
َّمم بـري عنـه ابنـا أخيـه سـعيد واملغـرية ُن روى هذا احلديث من أهـل زيـاد بـن جِ
 .د اهللايابنا عب

 .ُّداينْمَاهل )٣(حاقْأبو إس) د( •
 ُّد ماتــت فــأيْعَ ســَّمُ أّيــا رســول اهللا إن: أنــه قــال عــن ســعد بــن عبــادة ٍلُ رجــ:عــن
 قة أفضل؟َدَّالص

َّمم  .يَْرصن البَسَب واحلِّيَسُ سعيد بن امل:بادةُن رواه عن سعد بن عِ

                                                        
 ).٣٥/١١٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١١٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١١٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ١٩٩ 
 .فَْينُل بن حْهَبن س )١(مامةُأبو أ) ت( •

عـــن بعـــض أصـــحاب النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم عـــن النبـــي صـــىل اهللا عليـــه 
 .»َّيلَعرضون عُيت الناس يا أنا نائم رأبين« :وسلم
 .ُّريُْد أبو سعيد اخل:هو

 .ُّائيَّالط )٢(يَرتَْخأبو الب) د( •
:  قــال،ً فــأتى بــه مكتوبــا؟كتبــهأ : فقلــت لــه،ًســمعت حــديثا مــن رجــل فــأعجبني

 ومهـا بري وعبد الـرمحن وسـعدُّ عىل عمر وعنده طلحة والزُّ وعيلُاسَّبَدخل الع
 .احلديث... خيتصامن

 .واية مالك بن أوس بن احلدثان عن عمرهو مشهور من ر
 .بن أيب موسى )٣(دةْرُأبو ب) يس( •

إنــه « رجـل مـن أصــحابه مـن املهـاجرين عـن النبــي صـىل اهللا عليـه وسـلم :عـن
 . احلديث»...بيْلَغان عىل قُيَل

 .ُّينَزُ املُّ األغر:هو
 .بةْيَبن أيب ش )٤(أبو بكر ) ق( •

مــد بــن حييــى بــن حبــان عــن ثنــا شــيخ لنــا عــن عبــد احلميــد بــن جعفــر عــن حم
                                                        

 ).٣٥/١١٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١١٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١١٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/١١٧: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٢٠٠ 
 .عةُمُينة يوم اجلِّيوسف بن عبد اهللا بن سالم عن أبيه يف الز

َه عبد بن محَّ سامُّيِ حممد بن عمر الواقد:هو  .د عن أيب بكرْيُ
 .ّميْيَجُاهل )١(يمةِمـَأبو ت) د( •

 :ًجـيم أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم سـمع رجـال يقـول المرأتـهُهْلَعن رجل من ب
 .»الم فإهنا حتية املوتىَّال تقل عليك الس« فنهاه، وعن رجل من قومه .يا أخية

 .جيم يف اإلسبال وغري ذلكُهْلَوعن رجل من ب
 .ُّميْيَُج اهلّيَرُ أبو ج:هو

 .)٢(بِأبو حاج) ت( •
 .أ الرجل بفضل طهور املرأةَّوضَتَهي أن يَّفار يف النِ رجل من بني غ:عن
 .ُّفاريِمرو الغَ احلكم بن ع:هو

 .ِّاريَِفم الغْهُ، موىل أيب ر)٣(أبو حازم) س( •
 .هَّبَ يناجي رِّيلَُص امل:اضةَيَ رجل من بني ب:عن
 .إن اسم هذا الرجل عبد اهللا بن جابر البيايض: قيل

 .ريْجَاحل )٤(ْنيَصُأبو احل) س( •
 .مْشَ والوْرشَعن صاحب له عن أيب رحيانة يف النهي عن الو

                                                        
 ).٣٥/١١٧: (»الكاملهتذيب «) ١(
 ).٣٥/١١٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١١٨: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/١١٨: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٢٠١ 
 .ريَْجافري احلََع أبو عامر امل:هو

 .موىل األنصار )١(أبو محزة) س تم( •
 .س عن حذيفة يف صالة النبي صىل اهللا عليه وسلمْبَعن رجل من بني ع

 .رَفُشبه أن يكون صلة بن زُهذا الرجل ي: ُّسائيَّل الناق
 .ُّكيَامل )٢(بريُّأبو الز) س( •

 . أيب هريرة عن أيب هريرة قصة ماعز بن مالكِّمَ ابن ع:عن
 .اضَّضَابن ه: امت، وقيلَّ عبد الرمحن بن الص:هريرة هو أيب ِّمَ عُابن

 .نّامَّالس )٣(أبو صالح) يس د( •
 احلــديث  »...قـام أبـو بكـر« :عـن بعـض أصـحاب النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم

 .افيةَو والعْفَيف سؤال الع
 .روى عن أيب هريرة عن أيب بكر

 .بن حذيفة بن اليامن )٤(أبو عبيدة) س( •
 . بنت اليامنهي فاطمةه تعن عم

                                                        
 ).٣٥/١١٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١١٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .أبو صالح السامن، اثنني: ، وقد ذكر املزي قبله)٣٥/١١٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/١١٩: (»كاملهتذيب ال«) ٤(



 ٢٠٢ 
َالعثراءأبو  •  .ُّارميَّالد )١(ُ

 .عن أبيه تقدم يف الكنى
 .ُّميْرَاجل )٢(بةَِالأبو ق) د( •

 .بجدان بن وم هو عمرُيمَّ يف التّرَ عن أيب ذ،عن رجل من بني عامر
 .ًأيضا )٣(البةِأبو ق •

 .بَّلَُه أبو امل: هو،هِّمَعن ع
 .ًأيضا )٤(البةِأبو ق) س( •

 . واحلائض واملرضعرِام عن املسافَيِّصع الْضَ رجل يف و:عن
 .ُّيْريَشُ أنس بن مالك الق:هو

 .ًأيضا )٥(البةِأبو ق) س( •
 .ًباُنُصبح جُائم يَّعن بعض أزواج النبي صىل اهللا عليه وسلم يف الص

 . عائشة:هي

                                                        
 ).٣٥/١٢٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٢٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١٢٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/١٢٠: (»هتذيب الكامل«) ٤(
 ).٣٥/١٢٠: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ٢٠٣ 
 .ُّوكيُلُْماأل )١(أبو املثنى) د( •

عــن [الــصامت ن بـبــادة ُابـن امــرأة ع: بــادة بــن الـصامت، وقيــلُعـن ابــن أخـت ع
عـــــن تــــشغلهم أشــــياء مــــراء ُكون علــــيكم أتســــ« :حــــديث )٢(]عبــــادة بــــن الــــصامت

 .»الصالة
 .بادةُ عن عِّيبُ عن أيب املثنى عن أيب أويُر

 .الباهيل )٣(أبو جميبة) ق( •
 .ه تقدم يف الكنىِّمَعن أبيه أو ع

 . اهلذيل)٤(أبو املليح) بخ قد( •
ض عبــد ْبَإذا أراد اهللا قــ« :معــن رجــل مــن قومــه عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســل

 .»بأرض جعل له فيها حاجة
 .يلَُذة اهلَّزَ أبو ع:هو

 .ُّينََدامل )٥(ودُدْوَأبو م) د( •
بـسم اهللا الـذي ال يـرض مـع اسـمه «: قالمن ن سمع أبان بن عثامن عن أبيه َّعم
 . احلديث»...يشء

                                                        
 ).٣٥/١٢٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 . زيادة من املصدر)٢(
 ).٣٥/١٢١: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/١٢١: (»يب الكاملهتذ«) ٤(
 ).٣٥/١٢١: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ٢٠٤ 
 مــن ســمع أبــان بــن] أ-٢٢٠[حــدثنا : رجــل قــالدود عــن مــو أيب :ويف روايــة
 .ب عن أبان بن عثامنْعَ عن أيب مودود عن حممد بن كويُعثامن، ر

ْنصريةأبو ) د ت( • َ ُ)١(. 
ر، فـإن عـاد يف َفَ مـن اسـتغَّمـا أرص« :عن موىل أليب بكـر عـن أيب بكـر حـديث

 .»اليوم سبعني مرة
 . عنه عن أيب رجاء موىل أيب بكر عن أيب بكرويُر

 .ُّويَدَالع )٢(امةَعَأبو ن) قد( •
 ِّبيَّه سلامن بن عامر الضُِّمه ألِّدَ من خاالته وأشياخ من قومه عن ج نسوة:عن
 .ت عليهَدَْعة استَّهيُأن بني ط

 .ُّويَدَ بن كعب العْريَشُ عبد العزيز بن ب:من األشياخ
 . ريرةُأبو ه) قد س( •

 .»ًبا يف رمضانُنُمن أصبح ج« : يف حديث،ِربْخـُيه مِنَإنام أخرب
 .اسَّبَل بن العْضَلف عن أيب هريرة عن اويُر
 . عنه عن أسامة بن زيدَويُور

 .أبو وائل) ت( •
مت املدينـة فـدخلت عـىل رسـول اهللا صـىل اهللا ِدَقـ«: بيعـة قـالَعن رجل مـن ر

                                                        
 ).٣٥/١٢١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٢٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٠٥ 
 .»فد عادعليه وسلم فذكرت عنده وا

 .ِّريكَْان البَّسَ عن أيب وائل عن احلارث بن حويُر
 .عانْدُابن ج) بخ( •

 .يف ترمجة عبد الرمحن بن حممدلمة َ سِّمُته هي أَّدَعن ج
 .هذا آخر خمترص كتاب الرجال



 ٢٠٦ 

)١( 
 

 .بنت أيب بكر الصديق )٢(امءْسَأ) ع( .٢٦٣٨
 .، وهــي شــقيقة عبــد اهللا بــن أيب بكــر زوجــة الــزبري بــن العــوام، ذات النطــاقني

نرص بن :  وقيل،رى بن عبد أسعد بن جابَّزُيلة بنت عبد العتُق:  ويقاللة،ْيَ ق:أمهام
 .ل بن عامر بن لؤيْسِمالك بن ح
 قالــه ابــن إســحاق، وهــاجرت إىل .ًإهنــا أســلمت بعــد ســبعة عــرش إنــسانا: قيــل

 .املدينة وهي حامل بعبد اهللا بن الزبري
 .روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 س موىل حكيم بنُرْدَسلم بن تُبري حممد بن مُّ أيب الزُّدَس جُرْدَ ت:روى عنها
ْاد بن محـَّبَ وطلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر، وع،حزام زة بـن عبـد َ

اهللا بن الزبري، وعباد بن عبد اهللا بن الزبري، وابنها عبد اهللا بـن الـزبري، وعبـد اهللا بـن 
ـــاس، وعبـــد اهللا بـــن عب ـــعب  ،كـــة، وعبـــد اهللا بـــن عـــروة بـــن الـــزبريْيَلُد اهللا بـــن أيب مي
، ُّها عروة بن الـزبري، والقاسـم بـن حممـد الثقفـيُسان، وابنْيَ كوموالها عبد اهللا بن

                                                        
 .»٨آخر اجلزء «: كتب الناسخ إزاء هذا املوضع يف احلاشية اليرسى)١(
 ).٣٥/١٢٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٠٧ 
ومـرزوق الثقفــي خــادم عبـد اهللا بــن الــزبري، ومــسلم املقـرئ، ووهــب بــن كيــسان، 

ــت ،بةْيَة بنــت شــَّيِفَيثــي، وصــَّوأبــو نوفــل بــن أيب عقــرب، وأبــو واقــد الل  وفاطمــة بن
 .املنذر بن الزبري
بت يف احلديث الصحيح أهنـا ملـا صـنعت يت بذات النطاقني ألنه ثِّمُوإنام س

لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم سفرة ملا أراد هو وأبو بكـر اهلجـرة إىل املدينـة 
ـــه، فـــشقُّ عليهـــا مـــا تـــشدَُرسَعـــَف ـــََطتْت الـــسفرة بنـــصفه وانَّت مخارهـــا وشـــدَّها ب ت َق

 ألن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم:  وقيل.كت القربة باآلخروأ: بنصفه، وقيل
 .لك نطاقني يف اجلنة: قال هلا

 عبد اهللا بن الزبري بـابن ذات النطـاقني أنـشد ُ احلجاجَّريَملا ع: قال ابن عبد الرب
 :ِّيلَُذقول اهل
ـــون أين أَّريَعو ـــا الواش ـــاُه    عارهـاكة نـازح عنـاوتلك شـك   حبه

ــذ ــإين مك ــا ف ــذر منه ــإن أعت   دي عليك اعتـذارهاْرُوإن تعتذر ي   ٌبِّف
، )١(ا بقليـلإهنـ:  وقيـل،هــ٧٣توفيت يف مجادى األوىل سنة : سحاق قال ابن إ

 ، وكانــــت قــــد ذهــــب بــــرصها،نــــه إال ليــــايلْفَمل تلبــــث بعــــد إنزالــــه مــــن اخلــــشبة ود
ــضع : عــرشون، وقيــل:  وقيــل، عــرشة أيــام:واختلــف يف لبثهــا بعــد عبــد اهللا فقيــل ب

 .وعرشون
نة مل يـسقط هلـا كانـت أسـامء قـد بلغـت مائـة سـ: وقال هشام بن عروة عـن أبيـه

 .سن، ومل ينكر هلا عقل
                                                        

] توفيـت بعـد قتـل ابنهـا[وقيـل إهنـا : ا كذا العبارة يف األصل، وفيها سـقط ظـاهر لعـل صـواهب)١(
 ...بقليل



 ٢٠٨ 
 .ةَّويَدَة العَّشيَرُبنت زيد بن اخلطاب الق )١(أسامء) د( .٢٦٣٩

د اهللا يــهـا بنـت أيب لبابـة األنـصارية، وكانـت حتـت عبُّمُ وأ،أخـت عبـد الـرمحن
ــتمنــهبــن عمــر بــن اخلطــاب وهلــا  ــُ لعبــد اهللا بــن عمــر فقٌ تزوجهــا ابــن، بن ل عنهــا ِت

 .ر فلم تتزوج بعده حتى ماتت فورثها عبد اهللا بن عمرد اهللا بن عميزوجها عب
ًحــديثا  الغــسيل ظلــة بــن أيب عــامر املعــروف بــابنْنَ عبــد اهللا بــن ح: روت عــن

 .ًواحدا تقدم يف ترمجته
 .ها عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمرِّمَ ابن ابن ع:وعنها
 .بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوية )٢(أسامء .٢٦٤٠
فـال املـزين عـن ها أبـو ثَروى حـديث. يطـبَوُن عبـد الـرمحن بـن حة رباح بـَّدَج

ال « :تـه عــن أبيهـا عــن النبـي صــىل اهللا عليـه وســلمَّدَربـاح بـن عبــد الـرمحن عــن ج
 .»وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا

 .روى هلا الرتمذي وابن ماجة ومل يسمياها
 .أبوها سعيد بن زيد: ]ب-٢٢٠[وقال الرتمذي
 . هي أسامء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلجدة رباح: قال البيهقي

 . عابس بن ربيعةُبنت )٣(أسامء) ق( .٢٦٤١
 .»ارَّ أبويه النَه إذا دخلَّبَم رِاغُط لريْقَّأن الس«: حديث أبيها، :روت عن

                                                        
 ).٣٥/١٢٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
، وقـــد أوردهـــا احلـــافظ ابـــن حجـــر يف »هتـــذيب الكـــامل« مل أجــد هـــذه الرتمجـــة يف مطبوعـــة)٢(

 .»هتذيب الكامل«، فلعلها سقطت من مطبوعة)١٢/٣٤٨(هتذيبه 
 ).٣٥/١٢٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٠٩ 
 .خعيَّم النكََن بن احلَسَ احل:وعنها
 . أخت حفصة،يقِّدِّ عبد الرمحن بن أيب بكر الصُبنت )١(امءْسَأ) خد( .٢٦٤٢

 عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر َّكــة أنْيَلُ عبــد اهللا بــن أيب م:عنهــاروى 
 .رياث أبيه وعائشة حيةِم مَسَق

راش َ مـن بنـي خـثعم بـن أنـامر بـن أ،ةَّعميـْثَس اخلْيَمـُ عُبنت )٢(امءْسَأ) ٤( .٢٦٤٣
 .نانْدَد بن عَعَ بن مّتَْرأنامر بن األ: ث، وقيلْوَمرو بن الغَبن ع
هـا، أمهـام هنــد ُِّم أم املــؤمنني ألمونـة بنـت احلـارثْيَم وهـي أخــت ،هلـا صـحبة
 .عم عىل أقوالْثَشية، واختلف يف نسبها إىل خَرُبنت عوف اجل

 .روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
 وابنهـا عبـد  وعـامر الـشعبي،،بِّيَسُ وسـعيد بـن املـ،ُّمـيَْعَث زيـد اخل:روى عنها

اد بـن اهلـاد، وعبـد اهللا بـن َّدَ اهللا بن شاهللا بن جعفر بن أيب طالب، وابن أختها عبد
 وعروة بن الزبري، وابن ابنهـا القاسـم ،بيد بن رفاعة، وعتبة بن عبد اهللاُ وع،عباس

دة بــن أيب موســى، وأبــو يزيــد املــدين، ومــوىل ْرُبــن حممــد بــن أيب بكــر، وأبــو بــ
ب، ، وفاطمة بنت احلسني بن عيل، وفاطمة بنت عيل بن أيب طالـِّميْيَّعمر التمل

 .ون بنت حممد بن جعفر بن أيب طالب عُّمُوبنت ابنها أ
ًوكانت أوال حتت جعفر بن أيب طالب، وهاجرت معه إىل أرض احلبشة ثـم 

 ثم تزوجها عيل بن ،ديق، ثم مات عنهاِّ فتزوجها أبو بكر الص،ل عنها يوم مؤتةِتُق

                                                        
 ).٣٥/١٢٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٢٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢١٠ 
ً حممـدا  وولـدت أليب بكـر،ًن وحممـداْوَ اهللا وعـَأيب طالب، وولدت جلعفر عبد

 .خوة ألمإ فهم ، وولدت لعيل حييى،يف حجة الوداع
ن بــــن رافـــــع بــــن زيـــــد بــــن عبـــــد َكَّزيــــد بـــــن الــــسَبنـــــت ي )١(امءْســــَأ) ٤ بــــخ( .٢٦٤٤

 . عامرُّمُأ: مة، ويقالَلَ سُُّم أ،ليةَهَْشة األَّصاريَْناأل )٢(األشهل
 وروت عنـــــه أحاديـــــث صـــــاحلة، ،بايعـــــت رســـــول اهللا صـــــىل اهللا عليـــــه وســـــلم

 .هائباِمود خَِع من الروم بًلت يومئذ تسعةَتَموك وقدت الريِهَوش
شب، وعبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن ْوَر بن حْهَ إسحاق بن راشد، وش:روى عنها

 وموالهـا مهـاجر ،ُّبن ثابت، وجماهـد، وابـن أخيهـا حممـود بـن عمـرو األنـصاري
 .بن أيب مسلم، وأبو سفيان موىل ابن أيب أمحد

 .ةَّيَْرصة البَّسيْيَق يزيد الُبنت )٣(امءْسَأ) س( .٢٦٤٥
 وعنهـا .بيـذَّأنـس عـن ابـن عبـاس يف حتـريم الن:  هلـا يقـال لـهٍّمَروت عن ابن ع

 .ُّميْيَّليامن التُس
شري َ حييــى بــن بــُُّم أ،امني بــن عبــد الــرمحن بــن يــامنيَبنــت يــ )٤( الواحــدُةَمــَأ .٢٦٤٦

 .ِّنصاريَد األَّالَبن خ
شري بـن َك عن حييـى بـن بـْيَدُسافر عن ابن أيب فُروى أبو داود عن جعفر بن م

                                                        
 ).٣٥/١٢٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
: »هتـذيب التهـذيب«بن رافع بن امـرئ القـيس بـن عبـد األشـهل، ويف: »هتذيب الكامل« يف)٢(

 .بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل
 ).٣٥/١٢٨: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/١٢٩: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٢١١ 
ب عن أيب هريرة عن النبـي صـىل اهللا ْعَها عن حممد بن كِّسمُه ومل يِّمُد عن أَّالَخ

 .»ل يف الصالةََلوا اخلُّ وسدَطوا اإلمامِّسَو« :عليه وسلم
ْ بن خمّقيَرواه ب  عن حييى بن بشري ،ِّزاميِه عن إبراهيم بن املنذر احلُلد وغريَ
 .ة الواحد بنت يامني بن عبد الرمحن بن يامنيَمَه أِّمُ عن أ،دَّالَبن خ
 .مويةُ خالد األُُّم أ، خالد بن سعيد بن أيب العاصُبنت )١(ةَمَأ) س د خ( .٢٦٤٧

ًمـرا َام فولـدت لـه عَّبري بن العوُّشة وتزوجها الزَبَدت بأرض احلِلُ و،هلا صحبة
 .ًوخالدا

 . صىل اهللا عليه وسلمِّبيَّروت عن الن
بن سعيد بن العاص، وموسى  وسعيد بن عمرو ،بةْقُاهيم بن ع إبر:روى عنها

 .بن عقبة
اعيـة وهلـا صـحبة، َُزها أميمة بنـت خلـف بـن أسـعد بـن عـامر بـن بياضـة اخلُّمُوأ

ًشة وولدت له هنالك سعيدا َبَوهاجرت مع زوجها خالد بن سعيد إىل أرض احل
 .ةَمَوأ

َ مه:ميمـــةُ ويقـــال يف أ:قـــال ابـــن عبـــد الـــرب  أمينـــة :د قـــال بعـــض النـــاس وقـــ.مـــةْيُ
 . واهللا أعلم،فَّصحف

 .ةَّيميِمَّة التَقْيَقُبنت ر )٢(مةْيَمُأ) ٤( .٢٦٤٨
ــت عبــدأميمــة وهــي ،هــاُّمُقيقــة أُ ور ري بــن َمــُعبــد اهللا بــن بجــاد بــن ع:  ويقــال، بن

                                                        
 ).٣٥/١٢٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٣٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢١٢ 
ــْعَاحلــارث بــن حارثــة بــن ســ ــَة بــن كَّرُم بــن مــْيَد بــن ت ــؤي بــن غالــب، هلــا ْع ب بــن ل

 .أهنام اثنتان: ار ويقالَّجَّت أيب النأميمة بن: صحبة، ويقال
لــد ْيَوُلــد بـن أســد بــن عبــد العـزى أخــت خدجيــة بنــت خيقيقــة بنــت خوُهـا رُّمُوأ

رقيقة بنت أيب صيفي بن هاشم بن عبد : زوج النبي صىل اهللا عليه وسلم، ويقال
منــاف أم خمرمــة بنــت نوفــل صــاحبة الرؤيــا التــي فيهــا استــسقى عبــد املطلــب مــع 

 .هللا عليه وسلمالنبي صىل ا
 . وعن أزواجه،]أ-٢٢١[ النبي صىل اهللا عليه وسلم:روت عن
 .مةْيَمُمة بنت أْيكَُ وابنتها ح،)ق س ت(رِدكَْنُ حممد بن امل:روى عنها

 . الثقفيُعترييب بن َعُواغرتبت فتزوجها حبيب بن ك: قال ابن جرير
نــت رقيقـــة ســمع ابــن املنكــدر أميمــة ب: ثنــا ســفيان بــن عيينــة قـــال: قــال أمحــد

َّ بايعـــت رســـول اهللا يف نـــسوة ، فلقننـــا فـــيام اســـتطعتن وأطعـــتن:تقـــول َُّ ُ َ اهللا : قلنــــا . َّ
ـــا.ورســـوله أرحـــم بنـــا مـــن أنفـــسنا إين ال أصـــافح «:  يـــا رســـول اهللا بايعنـــا قـــال: قلن

مـن حـديث سـفيان مـنهم  )١(وه أخرجـ.»ٍيل ملائة امـرأةْوَ قٍيل المرأةْوَ إنام ق،النساء
 . من ذكره بتاممهمن اخترصه ومنهم

 .حسن صحيح: ُّمذيِّقال الرت
ُ أيضا من رواية مالك والثوري عن ابن املُّوأخرجه النسائي  .رِدكَْنً

 .مةْيكَُوهلا حديث آخر يأيت يف ترمجة ابنتها ح
يقة َقُها رُِّم عن أ،ةَقْيَقُه بنت رِّمُ عن أ،ُّائفيَّ الطُّفيَقَّه بن احلكم الثِّوروى عبد رب

                                                        
 .الرتمذي والنسائي وابن ماجه:  أي)١(



 ٢١٣ 
 مـن ثقيــف ْرصَّقفيـة أن رســول اهللا دخـل عليهــا حيـث جــاء يبتغـي النــَّ الثبْهــَبنـت و
ب ْهَ و:يقة عن أخوهياَقُي بنت رِّمُوحدثتني أ:  فذكر احلديث، وفيه قال،بالطائف

لمت ثقيف أتينا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم ْسَملا أ:  قاال،وسفيان ابني قيس
ـُّمُما فعلت أ«: فقال لقـد «: قـال.ىل احلـال التـي تركتهـا عليـهماتـت عـ:  قـاال»؟ام كُ

 .»ًأسلمت أمكام إذا
 . واهللا أعلم، وهي غري هذه:قال شيخنا

 .بنت أنس بن مالك )١(نةأمي) خ( .٢٦٤٩
َيف حديث مح »الصحيح« يف ٌكرِهلا ذ  ِّمُدخـل رسـول اهللا عـىل أ«د عـن أنـس ْيـُ

نــي ابنتــي وأخربت:  قــال أنــس:احلــديث بطولــه، وفيــه »...ر وســمن ْمــَتِم فأتتــه بيلُســ
 .ة بضع وعرشون ومائةَْرصدم احلجاج البْقَبي إىل مْلُأمينة أنه دفن من ص

 .آمنة: ويقال ،فاريةِلت الغَّبنت أيب الص )٢(ةَّميُأ) د( .٢٦٥٠
ــَت احلْلَّواســم أيب الــص حبة، ُم فــيام قيــل، روت عــن امــرأة مــن غفــار هلــا صــكَ

 .اد حديثها اختالف ويف إسن،هُّمُإهنا أ:  ويقال،مْيَحُامن بن سْيَلُوعنها س
 .بنت عبد اهللا )٣(ةَّميُأ) ت( .٢٦٥١

ــــه تعــــاىل ــــسكم أو  ﴿: أهنــــا ســــألت عائــــشة عــــن قول ـا يف أنف ـــ ــــدوا م ْإن تب َْ َْ َُ ِ ُ ِْ ُ ُ ِ
ُختفوه ُ ْ ُ﴾. 

                                                        
 ).٣٥/١٣٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٣٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١٣٢: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢١٤ 
 حممـد وهـي ِّمُعن عيل بـن زيـد عـن أ: عان، وقيلْدُ عيل بن زيد بن ج:وعنها

 .نة عن عائشةْيَمُامرأة أبيه واسمها أ
 :ووقع يف بعض النسخ املتأخرة من الرتمذيينسبها، مذي ومل ِّالرتروى هلا 

 .، وهو غلطعن عيل بن زيد عن أمه
 : وذكر بعدها.»التلخيص«وذكرها اخلطيب أبو بكر يف 

 . عبد اهللاُبنت )١(ةَّميُأ .٢٦٥٢
 .شورة والواشمة والواصلةْقَة واملِارشَعن عائشة يف الق
 .ار بنت دفاعَ هنُّمُوعنها ابنة أخيها أ
 . عن عائشة،ةَّ عن أمي، هنارِّمُعن أ: رَّامَّقال أبو نرص الت

 .ةَّساف األنصاريَب بن يْيَبُبنت خ )٢(سةْيَنُأ) س( .٢٦٥٣
ــرصة، روت عــن النبــي صــىل اهللا عليــه ُادَدِ عــ،هلــا صــحبة: يقــال ها يف أهــل الب
 .»واُبَوا وارشُلكَُ مكتوم فِّمُ أُن ابنَّذَإذا أ« :وسلم

 .خبيب بن عبد الرمحن أخيها ُروى عنها ابن
ف فيه عىل ُِل عن عمته، واخت، عن خبيب،حديثها عند شعبة: قال ابن عبد الرب

 مكتــوم ينــادي بليــل فكلــوا وارشبــوا حتــى ِّمُ أَ ابــنَّ أن:شــعبة فمــنهم مــن يقــول فيــه
ٍ أن بـالال ينـادي بليـل: ومنهم من يقول فيه كام روى ابـن عمـر،ينادي بالل  وهـو ،ً

 .ن شاء اهللاملحفوظ والصواب إ
                                                        

 ).٣٥/١٣٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٣٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢١٥ 
قد رواه اإلمام أمحد والنسائي من حديث منصور بن زاذان عن خبيب : قلت

 .بن عبد الرمحن عىل الصواب
 .)١(سةْيَنُأ) بخ( .٢٦٥٤
أنـا « : عن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم، عن أبيهاِّريْهِة الفَّرُ سعيد بنت مِّمُعن أ
 .»اتنيَهَة كَّنَيم يف اجلِتَ اليُلِوكاف

 .ريْهِة الفَّرُ وقد تقدم حديثها يف ترمجة م.يمَلُ سوعنها صفوان بن

                                                        
 ).٣٥/١٣٥: (»املهتذيب الك«) ١(



 ٢١٦ 

 
 . أيمن تأيت يف الكنىُّمُأ )١(بركة •

 .بة بن أيب هلبْتُكانت لع،  املؤمننيُِّميرة موالة عائشة أِرَب) س( .٢٦٥٥
وروى عبـد اخلـالق بـن : كانت موالة لبعض بني هالل، قال: قال ابن عبد الرب

كنـت أجـالس : بـن مـروان حـدثهم قـال )٢(امللـكبـد زيد بن واقـد حـدثني أيب أن ع
يـا عبـد امللـك إين أرى فيـك :  هذا األمـر وكانـت تقـولبريرة باملدينة قبل أن أيل
ٌخـصاال وإنــك خلليــق تــه فاحــذر الــدنيا، فــإين ســمعت ِّيلُ أن تــيل هــذا األمــر، فـإن وً

ة بعـد أن َّفع عـن بـاب اجلنـْدُل ليـُجـَّإن الر«: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقـول
 .»ينظر إليها بملء حمجمة من دم يريقه من مسلم بغري حق

د اهللا بن ي عن عب،]ب-٢٢١[ِّقفيَّ عن الث، عن عمرو بن عيل،ُّسائيَّوروى الن
َسنن ثالث َّ كان يف: عن بريرة، عن عروة،ومانُزيد بن ري عن ،عمر  احلديث، ...ُ
 .حديث يزيد بن رومان خطأ: وقال
يص ُفــل بـــن أســد بـــن عبــد العـــزى بــن قـــْوَوان بـــن نْفَ صــبنـــت )٣(ةْرسُبــ) ٤( .٢٦٥٦

ط ْيَعـُ وأخـت عقبـة بـن أيب م،فـلْوَقـة بـن نَرَة بنـت أخـي وَّديَسـَة األَّرشيُالق
                                                        

 ).٣٥/١٣٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .عبد الرمحن، خطأ، والتصحيح من املصدر:  يف األصل)٢(
 ).٣٥/١٣٧: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢١٧ 
 .ميةَلُّص السَوقَهام ساملة بنت أمية بن حارثة بن األُُّم أ،هُِّمأل
ن ق بـن عـامر بـِرث بـن مخـل بـن شـِّمـُوان بن أميـة بـن حمْفَة بنت صَْرسُب: وقيل

ة ولـده َّدَ وجـ، وهي خالة مـروان بـن احلكـم،لبة بن احلارث بن مالك بن كنانةْعَث
 ،عبد امللك ألهنا كانت حتت املغرية بن أيب العاص فولدت له معاوية وعائشة

 . فولدت له عبد امللك،فكانت عائشة حتت مروان بن احلكم
ة بنت ُْرسب إال من بِقَوان بن نوفل بن أسد ليس له عْفَوص: اركََّبري بن بُّقال الز

ـــةَّدَعاويـــة بـــن املغـــرية بـــن أيب العـــاص جـــُوان هـــي أم مْفَصـــ ـــت معاوي  ،ة عائـــشة بن
 .وعائشة هي أم عبد امللك بن مروان

 حـــديث وبـــرسة مـــن املبايعـــات روت عـــن النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم: قـــال
 . الذكرّسَالوضوء من م
َ مح:روى عنها روة بـن ُ وعـو، بن عمـرد بن عبد الرمحن بن عوف، وعبد اهللاْيُ

 .ط، وهلا صحبةْيَعُقبة بن أيب مُم كلثوم بنت عُ وأ، ومروان بن احلكم،الزبري
ْقال ابن الرب ولـيس هـذا بـيشء، :  قـال ابـن عبـد الـرب،نانـةِقـد قيـل إهنـا مـن ك: قيَ

 .ريشُى من قَّزُد بن عبد العَوالصواب أهنا من بني أس
 .ِّان األنصاريَّبِحموالة عبد الرمحن بن  )١(ةَنانُب) د( .٢٦٥٧

 .وعنها ابن جريج .»ً بيتا فيه جرسُال تدخل املالئكة« :عن عائشة

                                                        
بنانـة بنـت يزيـد العبـشمية ومل تـرد يف : ، وذكر املـزي قبلهـا)٣٥/١٣٨: (»هتذيب الكامل«) ١(

 .األصل



 ٢١٨ 
 .ةَّاريَزَالف )١(سةْيَُهب) دس( .٢٦٥٨

 ُّاريَزَار بن منظور الفَّيَ روى س.ابنها عن النبي صىل اهللا عليه وسلمروت عن 
 .عن أبيه عنها

 .تقدم حديثها يف ترمجة سيار بن منظور
 .ة أيب بكر الصديقموال )٢(ةَّيَُهب) د( .٢٦٥٩

 .يــل حييــى بــن املتوكــلِقَ وعنهــا موالهــا أبــو ع.روت عــن عائــشة يف احلــيض
 .روى هلا أبو داود وأبو يعىل هذا فقط

                                                        
 ).٣٥/١٣٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٣٩: (»ب الكاملهتذي«) ٢(



 ٢١٩ 

 
 .ح العامريةَبْصِبنت م: ح، ويقالِّفَصُبنت م )١(لةَبَج) عس( .٢٦٦٠

 . أدركت النبي صىل اهللا عليه وسلم:قال ابن عبد الرب
 .يب ذر، وعن أبيها عن عيل حاطب عن أ:روت عن
 . الكويفُّيَْربنَ وأبو مالك حممد بن موسى الع،ل بن مرزوقْيَضُ ف:وعنها
بنـت : دب، ويقـالْنـُبنـت ج: ة، ويقـالَّديَسـَب األْهـَ وُبنـت )٢(امةَدُج) ٤ م( .٢٦٦١

 .دلْنَج
 أســلمت بمكــة وبايعــت وهــاجرت مــع قومهــا إىل املدينــة، روت ،هلــا صــحبة

َلقد مه« :ه وسلم النبي صىل اهللا علي:عن  .»ى عن الغيلةْهنَ أن أُتْمَ
عـــن  احلـــديث اه عـــروة عنهـــا، وقـــد روى هـــذا رو. أم املـــؤمنني عائـــشة:وعنهـــا

دامــة، وروى عــن ُنبــي صــىل اهللا عليــه وســلم لــيس فيــه جعــروة عــن عائــشة عــن ال
 . والصحيح ما يف النسخة،دامة ليس فيه عائشةُجعروة عن 
 .فَّا فقد صحَهَمَ أعجْنَ م،ملهملةهي بالدال ا: ُّارقطنيَّقال الد

                                                        
 ).٣٥/١٤١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٤١: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٢٠ 
 .ةَّوفيُة الكَّامريَجاجة العَ دُبنت )١(ةْرسَج) ق س د( .٢٦٦٢

 .، وأم سلمة وعائشة، وأيب ذر، عيل:روت عن
ْ وعمر بن عمري بن خم،ُّت بن خليفة العامريَلْفَ أ:وعنها  وقدامة بن عبد ،دوجَ

ْ، وخمُّاهللا العامري  .ُّهيلُّوج الذُدَ
 .ية ثقةتابع: يلقال العج

 .»الثقات«وذكرها ابن حبان يف 
 .ادَّبَ عُبنت )٢(مجيلة) س( .٢٦٦٣

 .ن بن صالح البارقيْوَ وعنها ع.عن عائشة
 .يثيَّلة بنت واثلة بن األسقع اللْيَسُف:  ويقال،لةْيَصُخ: ، ويقال)٣(مجيلة .٢٦٦٤

 .كانت تسكن بيت املقدس، روت عن أبيها
قة بـن يزيـد، وعبـاد َدَ، وصـُّمشقيِّلد وسلمة بن برش ا،ُّعميَْثال اخلََّط الب:وعنها
، وابــن رزام صيلةُها خـَّامَ، وسـُّخمـيَّ، وحممـد بـن األشـقر اللُّطينيْسَلـِبـن كثـري الف

 .مؤذن بيت جربين
عــن فــسيلة عــن أبيهــا ومل : وابــن ماجــه، وقـاال »األدب« يف ُّخــاريُروى هلـا الب
 تقدم حديثها .هاِّمَسُومل ي ، عن أبيها،عن ابنة واثلة:  وأبو داود، وقال،يسميا أباها
 . وترمجة عباد بن كثري،مة بن برشَلَيف ترمجة س

                                                        
 ).٣٥/١٤٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٤٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١٤٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٢١ 
 .اصيةَصَري بن اخلَِشامرأة ب )١(مةَدْهَاجل) م( .٢٦٦٥

 أنا رأيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم خرج :حبةُ وهلام ص،بانْيَمن بني ش
 .ءّامن بيته ينفض رأسه قد اغتسل وبرأسه ردع من حن

 .، وسامك بن حربيطروى عنها إياد بن لق
 ، آخـــرًايثوقــد روى إيـــاد عـــن لــيىل امـــرأة بـــشري بــن اخلـــصاصية عـــن بــشري حـــد

ها َّامَسَمـة فـَدَْهواحدة، كان اسـمها اجل: وقيل]أ-٢٢٢[ مها اثنتان: وسيأيت فقيل
 .رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ليىل

 . الدرداءُُّميمة أَجُه: ويقال )٢(مةْيَهُج •
 .تأيت يف الكنى

َبنــــت احلــــارث بــــن أيب رض )٣(ريــــةْيَوُج) ع( .٢٦٦٦ لقية أم َطْصُزاعيــــة املــــُار اخلِ
 . باقي نسبها يف ترمجة أخيها عمرووقد تقدم ،املؤمنني

سيع وهــي غــزوة بنــي ْيـَرُاها يــوم املَبَوكـان رســول اهللا صــىل اهللا عليـه وســلم ســ
 وأعتقهــا :ســنة ســت قــال خليفــة:  ســنة مخــس يف قــول الواقــدي، وقيــلقلَطْصُاملــ

 .ة فسامها رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم جويريةَّها وكان اسمها بروتزوج
 .روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 ،اقَّبَّبيد بن الس وعبد اهللا بن عباس، وع،اد بن اهلادَّدَ عبد اهللا بن ش:روى عنها
                                                        

 ).٣٥/١٤٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٤٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١٤٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٢٢ 
 . وأبو أيوب املراغي، وجماهد،طلقُْص وكلثوم بن امل،ريبُوك

سنة مخسني عن :  وقال، عليها مروانَّهـ وصىل٥٦نة توفيت س: ُّقال الواقدي
 . سنة٦٥



 ٢٢٣ 

 
 .النْجَبنت ع )١(ابةَبَح) ق( .٢٦٦٧

 عن أم حكيم اخلزاعيـة عـن ،بنت جرير حفص، عن صفية ِّمُها أِّمُ أ:روت عن
 .»يض إىل احلجابْفُدعاء الوالد ي« :النبي صىل اهللا عليه وسلم

 .إسامعيل عنهارواه ابن ماجه عن أيب سلمة موسى بن 
لبــة بــن ْعَبــة بــن احلــارث بــن زيــد بــن ثَلْعَل بــن ثْهَبنــت ســ )٢(بيبــةَح) س د( .٢٦٦٨

 .هلا صحبة، جار األنصاريةَّم بن مالك بن النْنَغ
 ثم تزوجها ثابت ، عزم عىل تزوجها ثم تركهاكان النبي صىل اهللا عليه وسلم

 .س، ثم اختلعت منهَّامَس بن شْيَبن ق
 عن حبيبة بنت سهل أهنا ،رةْمَ عن ع،يى بن سعيدروى حديثها مالك عن حي

ف ِلـُ احلـديث يف خلعهـا منـه، وقـد اخت...سَّامَس بـن شـْيَكانت حتت ثابت بـن قـ
إن التـي اختلعـت مـن ثابـت بـن قـيس مجيلـة :  وقيـل،ةَرْمـَ وعـىل عىفيه عىل حييـ

 .بنت أيب بن سلول
 .هوجائز أن يكون كل واحدة منهام اختلعت من: قال بعض العلامء

                                                        
 ).٣٥/١٤٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٤٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٢٤ 
ِبنت رش )١(بيبةَح) س( .٢٦٦٩  .ثمةْيَيق بن أيب خَ

 وهــي والـدة مــسعود بــن احلكــم ، هلــا صــحبة.مــن األنـصار:  مـن هــذيل ويقــال
 .قيَرُّالز

 وابنهـا مـسعود ، وعنها ابن ابنها عيسى بن مـسعود بـن احلكـم،روت عن عيل
 .بن احلكم

 .هاِّمَسُ ومل يُّسائيَّروى هلا الن
 ،اب األســــديةئــــش بــــن رْحــــَ اهللا بــــن جديــــبنــــت عب) ٢(بيبــــةَح) ق س ت م( .٢٦٧٠

 .ربيبة النبي صىل اهللا عليه وسلم
 .ة بنت أيب سفيان أم املؤمننيأمها أم حبيب

 ِّمُ ســلمة عــن حبيبــة بنــت أِّمُهــري عــن عــروة عــن زينــب بنــت أُّروى حــديثها الز
استيقظ رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم « :شْحَها عن زينب بنت جِّمُحبيبة عن أ
ْحم ٍمن نـوم ُرا وجهـَمـُ ٍّال إلـه إال اهللا ويـل للعـرب مـن رش«:  وهـو يقـولُهً  قـد اقـرتب َ

 يـا رسـول اهللا أهنلـك : قلـت» مثـل هـذه وحلـقفتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج
ــَنعــم إذا كثــر اخل«:  قــال؟وفينــا الــصاحلون  فهــذا احلــديث اجتمــع فيــه أربــع ،»ثَب

 ومنهم .وربيبتان من ربائبهصحابيات وزوجتان من أزواجه صىل اهللا عليه وسلم 
مــن أســقط حبيبــة هــذه مــن اإلســناد وهــو البخــاري فإنــه روى هــذا احلــديث عـــن 

 .الزهري وأسقط حبيبة من اإلسناد

                                                        
 ).٣٥/١٤٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٤٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٢٥ 
وتنـــرص أبوهـــا : ذكرهـــا موســـى بـــن عقبـــة فـــيمن هـــاجر إىل أرض احلبـــشة قـــال

 .ًهناك، ومات نرصانيا
 .رِْهمن موايل بني ف ،م أم حبيبْيَثُرسة بن أيب خْيَ مُبنت )١(يبةِبَح )دس( .٢٦٧١

 . قال ذلك عيل بن املديني،وهي موالة عطاء بن أيب رباح
 . موالها عطاء بن أيب رباح:ة، وعنهاَّبيْعز الكَْرُك ِّمُ أ:روت عن

 .»الثقات«ذكرها ابن حبان يف 
 عـن أم ،رسةْيـَ عـن حبيبـة بنـت م،طـاءَ عـن ع، عـن عمـرو،ثنـا سـفيان: قال أمحد

عــــن الغــــالم شــــاتان «: ي صــــىل اهللا عليــــه وســــلم أنــــه قــــال عــــن النبــــ،بيــــةْعرز الكَُكــــ
 .»مكافأتان وعن اجلارية شاة

َم الرصْيَلُبنت معاوية بن س )٢(سناءَح) د( .٢٦٧٢  .ساءْنَخ: مية، ويقالْيُّ
النبـي يف اجلنـة والــشهيد « :هـا عـن النبــي صـىل اهللا عليـه وســلمِّمَ ع:روت عـن
 .»يف اجلنة
 .ُّ عوف األعرايب:وعنها
 .مْيَلُها أسلم بن سِّمَ عُاسم: ويقال
، أخـت حممـد يةْرصَة البـَّذيل األنـصاريُ اهلـُُّمين أْريِ سـُبنت )٣(حفصة) ع( .٢٦٧٣

 .]ب-٢٢٢[خوتهوإ
                                                        

 ).٣٥/١٥٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٥١: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١٥١: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٢٦ 
 والربيـــع بـــن زيـــاد احلـــارثي، ،يـــان خليفـــة بـــن كعـــبْبِ وأيب ذ، أنـــس:روت عـــن

 ، وأخيهــا حييــى،ًع أيب العاليــة، وســلامن بــن عــامر الــضبي إن كــان حمفوظــاْيــَفُور
 .ة األنصاريةَّيِطَ عِّمُ وأ، الرائحِّمُاب أَبَّ والر،ِّيَْرص احلسن البِّمُة أْريَوخ

، وخالـــد ُّتياينْخَّ وأيـــوب الـــس،ُّينَزُة املـــَّرُ إيـــاس بـــن معاويـــة بـــن قـــ:نهـــاعروى 
 وقتادة، ، وعبد امللك بن أيب بشري،نْوَ وعاصم األحول، وعبد اهللا بن ع،اءَّذَاحل

، وعائشة بنـت ُّويَدَعامة العَ وأبو ن،انَّسَن ح، وهشام بوأخوها حممد بن سريين
 .يةَْرصسعد الب

- ثنـا خملـد :ُّيـيصِِّصثنـا حممـد بـن آدم امل: قال أمحـد بـن سـعد بـن أيب مـريم
مـا :  عـن إيـاس بـن معاويـة، قـال-انَّسَوهـو ابـن حـ- عـن هـشام -يعني ابن حسني
ُأدركت أحدا أ أما أنا فام :  فقال،احلسن وابن سريين:  فقيل له،له عىل حفصةِّضَفً

 .ًل عليها أحداِّضَفُأ
 ،ي عرشة سنة، وماتت وهي ابنة سبعني سنةتوقرأت القرآن وهي ابنة اثن: قال

 .هكذا يف احلديث:  فقال، تسعني:قيل البن أيب داود
 أخـــت ،ديقِّبنـــت عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر الـــص )١(صةْفـــَح) ق ت د م( .٢٦٧٤

 . بن الزبريأسامء بنت عبد الرمحن، وكانت حتت املنذر
 . سلمةِّمُ وأ،تها عائشةَّمَ وع،هاِّمُ أ:روت عن
 ، وعـــون بـــن عبـــاس،بـــن مالـــكوعـــراك  ،ابطَ عبـــد الـــرمحن بـــن ســـ:روى عنهـــا

 .ويوسف بن ماهك

                                                        
 ).٣٥/١٥٣: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٢٧ 
 .تابعية ثقة: قال العجيل

 .»الثقات«ذكرها ابن حبان يف 
ب هــا زينــُُّم املــؤمنني، أُِّمويــة أَدَمــر بــن اخلطــاب العُبنــت ع )١(صةْفــَح) ع( .٢٦٧٥

 .عونْظَ أخت قدامة بن م،عونْظَبنت م
لــدت قبــل املبعــث بخمــس ســنني، وتزوجهــا رســول اهللا صــىل اهللا ُإهنــا و: قيــل

عليه وسلم سنة ثالث من اهلجرة فيام قاله الواقدي وخليفة وعيل بـن املـديني، 
 .سنة ثنتني: وقيل

 .، وعن أبيها عمر النبي صىل اهللا عليه وسلم:روت عن
 بـن وهـب وحارثـة ،يمـخزوَبن عبد اهللا بن أيب ربيعـة امل احلارث :روى عنها

 ،اء اخلزاعـيَوَ وسـ،اعي وله صحبة، وابن أخيها محـزة بـن عبـد اهللا بـن عمـرَُزاخل
 وعبــد اهللا بـن صــفوان بــن ، وأبــو زيـد عبــد اهللا بـن ســعد املـديني،لكََ بــن شـْريَتُوشـ
 وعمرو بـن ،هشام وعبد الرمحن بن احلارث بن ، وأخوها عبد اهللا بن عمر،ةَّميُأ

زاعي، ُدة بنت خالد اخلَْينُ وه،اعةَ واملطلب بن أيب ود،ب بن رافعِّيَسُ وامل،رافع
ْوأبو جم  وصفية بنت أيب ،مةَْثيَامن بن أيب خْيَلُ وأبو بكر بن س،يدُز الحق بن محَلِ

 . األنصارية وهلا صحبةَِّرشبُ وأم م،ديعب
 ،ى األوىل سـنة إحـدى وأربعـنيتوفيـت يف مجـاد: ثمـةْيَقال أبو بكر بن أيب خ

 .ـه٤٥سنة : وقال الواقدي

                                                        
 ).٣٥/١٥٣: (»الكاملهتذيب «) ١(



 ٢٢٨ 
 .)١(هـ٥١سنة : ُّينَدَ املَرشْعَوقال أبو م

ت حفــصة زوج النبــي يــ افتتحــت إفريقيــة عــام توف:وقــال ابــن وهــب عــن مالــك
 .صىل اهللا عليه وسلم

 .ضةْيَُمح: لمة، ويقالَ سُِّمبنت أيب كثري موىل أ )٢(حفصة) ت( .٢٦٧٦
 .مةَلَ سِّمُ أبيها عن أ: روت عن
 .ُّبة عبد الرمحن بن إسحاق الواسطيْيَ أبو ش:روى عنها
 .ال تعرف حفصة وال أبوها: قال الرتمذي

 .»الثقات«وذكرها ابن حبان يف 
 .مةْيَُمبنت أ )٣(مةْيَكُح) س د( .٢٦٧٧

دان يأن رسول اهللا كان يبول يف قدح من ع« :يقةَقُها أميمة بنت رِّمُ أ:روت عن
 .ديثحل ا»...فيوضع حتت رسيره
ــ ــُّسائيَّرواه أبــو داود والن ن حممــد عــن ابــن جــريج عنهــا  مــن حــديث حجــاج ب

 .ًخمترصا
لقــد : )٤(]فقــال[ًال وفيــه أن بركــة رشبتــه َّوغــريه مطــواحلــريب ورواه أبــو احلــسن 

 . أو نحو هذا،ةَّنُاحتظرت من النار بحظار أو ج
                                                        

 . هـ٤١: كذا، ويف املصدر)١(
 ).٣٥/١٥٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١٥٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 . زيادة من املصدر)٤(



 ٢٢٩ 
ة حييــى َّدَ جـ،يمم حكــُ أ،بيـدُنس بـن عْخــَة بـن األَّيــَُمبنـت أ )١(مـةْيَكُح) دق( .٢٦٧٨

 .خالته:  وقيل،أمه: وقيل، َِّيسنَْخبن أيب سفيان األ
، وحييـى -ًإن كـان حمفوظـا-م ْيَحُامن بـن سـْيَلُ سـ: وعنهـا.لمةَ سِّمُروت عن أ

 .بن أيب سفيان األخنيس
وقــد تقــدم حــديثها يف ترمجــة حييــى بــن أيب  .»الثقــات« ابــن حبــان يف اذكرهــ
 .سفيان
 املـــؤمنني ُِّمنــب أْيَية أخـــت زَّدَســَش األْحـــَنــت جب )٢(ةَنـــَْمح) ق ت د بــخ( .٢٦٧٩

 . هلا صحبة،خوهتاإو
حة بـن عبيـد اهللا ْلَف عليها طَّحد فخلُل يوم أِتُقَ فْريَمُكانت حتت مصعب بن ع
 عــن إبــراهيم بــن ، قالــه عبــد اهللا بــن حممــد بــن عقيــل،وهــي التــي كانــت تــستحاض

ْ محهِّمُ عن أ،ه عمران بن طلحةِّمَ عن ع،حممد بن طلحة  وكذلك ،شْحَة بنت جَنَ
ْقال عاصم بن هب  .رمةكِْلة عن عَدَ

-٢٢٣[ عـن الزهـري، عن يونس،بسة بن خالدْنَ عن ع:وقال أمحد بن صالح
ْ حبيبة وهي محِّمُ عن أ،ةَرْمَ عن ع،]أ  .َةنَ

 عـن إبـراهيم بـن حممـد بـن ،عن عبد اهللا بن حممد بن عقيـل: وقال ابن جريج
 .ن أم حبيبة ع،حةْلَ عن عمر بن ط،طلحة

بعـضهم يغلـط فـيظن أن املـستحاضة محنـة بنـت جحـش ويظـن : ُّقال الواقدي

                                                        
 ).٣٥/١٥٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٥٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٣٠ 
 .شْحَم حبيب بنت جُ أ-يعني املستحاضة-أن كنيتها أم حبيبة وهي 

ــَبري بــن بُّكــذا قــال، وقــد ذكــر الـزه: قـال شــيخنا  حممــد وعمــران ابنــي َّمُ أَّنَار أكَّ
 . محنة بنت جحش:طلحة بن عبيد اهللا

حـة بـن عبيـد اهللا فـصح حـديث ابـن عقيـل ْلَأن محنـة كانـت عنـد طوذكر خليفة 
ْرمة وحـديث الزهـري أن محكِْ حديث عَّودل ن كنيتهـا أم وأنـة هـي املـستحاضة، َ
 فإن صح قول الواقدي فمن اجلائز أن كل واحدة منهام كانت مـستحاضة ،حبيبة

  مـــع مـــا يف ذلـــك مـــن،وال وجــه لـــرد الروايـــات الـــصحيحة لقـــول الواقــدي وحـــده
 . فاهللا أعلم،االحتامل
،  أم حييـى املدنيـة،قيـةَرُّبيد بـن رفاعـة األنـصارية الزُبنت ع )١(دةْيَُمح) ٤( .٢٦٨٠

 .زوجة إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة
 وابنها حييـى بـن ، زوجها إسحاق: وعنها،شة بنت كعبْبَ خالتها ك:روت عن

َ عن أمه مح:إسحاق ويف حديثه  .دة أو عبيدةْيُ
، عـــن أبيهـــا يف  عـــن أمـــه،حـــةْلَحاق بـــن عبـــد اهللا بـــن أيب طوروى عمـــر بـــن إســـ

 .تشميت العاطس
 .»الثقات«ذكرها ابن حبان يف 

 .)٢(دةْيَُمح) كن( .٢٦٨١
 . احلديث...لْيَّإين مرأة طويلة الذ: أهنا سألت أم سلمة فقالت

                                                        
 ).٣٥/١٥٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٥٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٣١ 
 .ُّيميَّ حممد بن إبراهيم بن احلارث الت:وعنها

 عــن ، عــن حممــد بــن عــامرة،ك عــن مالــ،قالــه احلــسني بــن الوليــد النيــسابوري
ــك:حممــد بــن إبــراهيم، وقــال ســائر الــرواة  عــن ، عــن حممــد بــن عــامرة، عــن مال

 . عن أم سلمة، عن أم ولد إلبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف،حممد بن إبراهيم
 .دلْرَمَّيضة بن الشُمح: ل، وقيلَدْرَمَبنت الش )١(ةَضْيَُمح) ق( .٢٦٨٢

 .تقدموهو الصحيح إن شاء اهللا : قال شيخنا
 .بنت يارس )٢(ضةْيَُمح) ت د( .٢٦٨٣
 . وكانت من املهاجرات،ةْريَسُهتا نَّدَ ج:عن
 . بحديث تقدم يف ترمجتهُّنيَُه بن عثامن اجلابنها هانئ: وعنها
 .له صحبة، ِّيلَهَْشمرو بن معاذ األَة عَّدَج، )٣(اءَّوَح) بخ( .٢٦٨٤

ْال حت« :تـه عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلمَّدَ روى عمرو بن معاذ عـن ج ن َّرَقـَ
 .»ن شاةِسْرِجارة جلارهتا ولو ف
ة َّدَة األشـهلية مدنيـة جـَّن األنـصاريكََّاء بنت يزيد بن الـسَّوَح: قال ابن عبد الرب

 .عمرو بن معاذ
وا الــسائل ُّدُر«:  عنهــا عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم أهنــا ســمعته يقــولويُر

ْولو بظلف حم  .»قَرُ

                                                        
 ).٣٥/١٦٠: (»ب الكاملهتذي«) ١(
 ).٣٥/١٦٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١٦٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٣٢ 

 
 .مْزَ بني حُُّمدية أِاعَّة السَّصاريَْنس األََنبنت أ )١(دةِخال) ق( .٢٦٨٥
 . هلا صحبة،دةْلَخ: ويقال

 عـن ابـن عمـه أيب بكـر بـن ،روى حديثها حممد بن عـامرة بـن عمـرو بـن حـزم
لــدة بنــت أنــس جــاءت إىل رســول اهللا صــىل اهللا ام أن خْزَحممــد بــن عمــرو بــن حــ

 . فأمرها هباىَقُّعليه وسلم فعرضت عليه الر
 .لةْيَسُف: مجيلة، ويقال: ع، ويقالَقْلة بن األسِبنت واث )٢(لةْيَصُخ .٢٦٨٦

 .تقدمت
ة األوسـية، زوجـة أيب َّام بـن خالـد األنـصاريَذِ خـُبنت )٣(ساءْنَخ) س د خ( .٢٦٨٧

 .لبابة بن عبد املنذر
د النبــي صـىل اهللا عليــه َّرَ فـ، وهــي التـي أنكحهــا أبوهـا وهـي كارهــة،هلـا صـحبة
 .وسلم نكاحها
 ،ذامِ وعبد اهللا بن يزيد بـن وديعـة بـن خـ،ا السائب بن أيب لبابة ابنه:روى عنها

                                                        
 ).٣٥/١٦٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٦٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١٦٢: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٣٣ 
َ وجم،وعبد الرمحن  .ع ابنا يزيد بن حارثة األنصاريونِّمُ

 .لة بنت قيسْوَيف ترمجة خ، النيةْوَر اخلِلة بنت ثامْوَخ •
 بنت ثعلبـة بـن أرصم بـن فهـر بـن ثعلبـة بـن غـنم بـن عـوف بـن )١(خولة[)د( .٢٦٨٨

بـة بـن مالـك بـن َلْعَلـة بنـت ثْوَخ:  ويقـال.جبـن اخلـزر )٢(]عمرو بن عوف
يج، َلــُخولـة بنـت د:  ويقــال،لـة بــن مالـك بـن ثعلبـةْوَخ:  ويقـال،خـشمَّالد

لـــد األنـــصارية  خويتلـــة بنـــيخو:  ويقـــال،امتَّلـــة بنـــت الـــصْوَخ: ويقــال
 وهـي املجادلـة التـي ظـاهر منهـا ، هلـا صـحبةزوجة أوس بن الصامت،

 .زوجها
 عن يوسف ،بن عبد اهللا بن حنظلةر َمْعَم عن ،قروى حديثها حممد بن إسحا

 ،امتَّس بـن الـصْوَظـاهر منـي زوجـي أ:  قالـت،لـةْيَوُ عـن خ،مَالَبن عبد اهللا بن سـ
 .امتَّلة بنت الصْوَزيد عن خي عن زيد بن ،عن ابن إسحاق: وقيل

 ِّمَسُ ومل يـــ،ْجيَلـــُلـــة بنـــت دْوَ عـــن خ،عـــن أيب العاليـــة: وقـــال داود بـــن أيب هنـــد
 . وتقدم حديثها يف ترمجة معمر بن عبد اهللا بن حنظلة.اهَزوج
بنــت حكــيم بــن أميــة بــن حارثــة بــن األوقــص  )٣(لــةْوَخ) ق س ت م عــخ( .٢٦٨٩

وان بــن امــرئ القــيس بــن هبثــة ْكــَلبــة بــن ذْعَة بــن هــالل بــن فــالج بــن ثَّرُبــن مــ
 . امرأة عثامن بن مظعون،ميةَلُّيم السَلُبن س
 كانـت مـن الـاليت :قال هشام بن عروة عـن أبيـه ، رشيكُّمُى أَنكُْ وت،هلا صحبة

                                                        
 ).٣٥/١٦٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 . زيادة من املصدر، سقطت من األصل)٢(
 ).٣٥/١٦٤ (:»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٣٤ 
 .هن للنبي صىل اهللا عليه وسلمَسُفْنَن أْبَهَو] ب-٢٢٣[

 .روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
 وسعيد بن املسيب، وعروة ، وسعد بن أيب وقاص،رس بن سعيدُ ب:روى عنها

 .َّالعزيز مرسل، وحممد بن حييى بن حبان كذلكبن الزبري، وعمر بن عبد 
يــك وهـي التــي وهبــت َ رشُّمُى أَنــكُْ ت،لـةْيَوُخ:  ويقــال،لــةْوَخ: قـال ابــن عبــد الـرب

 .نفسها للنبي صىل اهللا عليه وسلم يف قول بعضهم، وكانت صاحلة فاضلة
بــة َلْعَبيــد بــن ثُلبــة بـن عْعَس بــن ثْيَد بــن قـْهــَس بـن قْيَبنــت قــ )١(لـةْوَخ) ت خ( .٢٦٩٠

 حممـد زوجـة ُُّملـة أْيَوُخ: ية، ويقـالار األنـصارّجـَّم بـن مالـك بـن النْنَبن غ
لــة ْوَزوجــة محــزة اســمها خ: هلــا صــحبة وقيــل، محـزة بــن عبــد املطلــب

 .إن ثامر لقب لقيس بن قهد: وقيل. النيةَْوبنت ثامر اخل
 .لة بنت قيس هي خولة بنت ثامرْوَخ: قال عيل بن املديني

 . احلديث »...لوةُة حِرضَن الدنيا خإ«: صىل اهللا عليه وسلمروت عن النبي 
اش َّيـَ والنعامن بن أيب ع، ومعاذ بن رفاعة، أبو الوليد عبيد سنوطا:روى عنها

 .الزرقي
دخلت عىل أم حممد وكانـت عنـد محـزة بـن عبـد املطلـب : قال عبيد سنوطا

النعامن بن : حنظلة، ويف رواية يقال له: فتزوجها بعده رجل من األنصار يقال له
 .العجالن

هذا احلديث، روى هلا الرتمذي آخر تقدم يف ترمجة عبيد روى هلا البخاري 
                                                        

 ).٣٥/١٦٤: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٣٥ 
 .ًسنوطا

 . تأيت يف الكنىة اجلهنية،َّيَبُ صُُّمس أْيَ قُلة بنتْوَخ •
 .، هلا صحبة امرأة كعب بن مالك،نصاريةَاأل )١(ةْريَخ) ق( .٢٦٩١

 ، عـن عبــد اهللا بـن حييـى رجـل مــن ولـد كعـب بـن مالــك، الليـث:روى حـديثها
 ٍّيلُحــِة أتـت رســول اهللا صــىل اهللا عليـه وســلم بْريَتــه خــَّدَ ج أن،هِّدَ عــن جـ،عـن أبيــه
 . احلديث، وقد تقدم بتاممه يف ترمجة عبد اهللا بن حييى...هلا

 .هذا إسناد ضعيف ال تقوم به حجة: قال ابن عبد الرب
 .ة باحلاء املهملةْريَ وح،ةْريَخ:  يقال:قال
 . سلمةِّمُأ، موالة ِّيَْرصن البَسَ احلُّمُأ )٢(ةْريَخ) ٤ م( .٢٦٩٢

 .ي املؤمننيَّمُ سلمة أِّمُ وأ، عائشة:روت عن
 وعــــيل بــــن زيــــد بــــن ، وأخــــوه ســــعيد ابنــــا أيب احلــــسن، ابنهــــا احلــــسن:وعنهــــا

، ُّينَزُة املـــَّرُه وأبــو إيـــاس معاويـــة بــن قـــِّمـــُعنــه عـــن احلـــسن عــن أ: عان، وقيـــلْدُجــ
 .صة بنت سريينْفَوح

 .»الثقات«ا ابن حبان يف ذكره
ه َّمـُيـا أ: اثـة فقـال هلـاَّرُه كّمُ رأى احلسن مع أ:عن أبيه:  بن سليامنرِمَتْعُوقال م

ك ِحَضَفــــ: ف قــــالِرَاســــكت فإنــــك خــــ:  فقالــــت،بيثــــةَرة اخلَجَّاطرحــــي هــــذه الــــش
 .ام أكرب أنا أو أنته أيَّمُيا أ:  وقال،نَسَاحل

                                                        
 ).٣٥/١٦٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٦٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٣٦ 

 
 ومهــا ،بــةْيَلُ، أخــت صــفية بنــت عيــةَْربنَبــة العْيَلُبنــت ع )١(بــةْيَحُد) ت د بــخ( .٢٦٩٣

 .ِّيَْربنَان العَّتا عبد اهللا بن حسَّدَج
لة ْيَة أبيها قَّدَ، وله صحبة، وعن جِّيَْربنَملة بن عبد اهللا العْرَها حِّدَ ج:روت عن
ْبنت خم  .ًية وهلا صحبة أيضاَْربنَمة العَرَ
 . عبد اهللا بن حسان العنربي:وعنها

 .ذكرها ابن حبان يف الثقات
 ،نـــةْيَُذ عبـــد الــرمحن بـــن أُُّم أ،ةَّيَْرصَة البـــَّبيِاســَّ غالـــب الربنـــت )٢(رةْقــِد) س( .٢٦٩٤

 .قايض البرصة
 .روت عن عائشة يف النهي عن تصليب الثوب

 .، وحممد بن سريينرسةْيَيل بن مَدُ ب:وعنها
 .»الثقات«ذكرها ابن حبان يف 

 رة أم عبد الرمحنْقِ دحدثتني:  قال، عن حممد، أنا هشام:ثنا يزيد: قال أمحد
ًدا فيـــه ْرُ فــرأت عـــىل امـــرأة بـــ املـــؤمننيِّمُ بالبيـــت مـــع أُا نطــوفَّنـــُك: بــن أذينـــة قالـــت

                                                        
 ).٣٥/١٦٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٦٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٣٧ 
 اطرحيــه اطرحيــه، فــإن رســول اهللا صــىل اهللا عليـــه : املــؤمننيُّمُ فقالــت أ،ليبْصَتــ

 .هَبَضَوسلم كان إذا رأى نحو هذا ق
 . عن يزيد بن هارونِّهاويُّيامن الرَلُرواه النسائي عن أمحد بن س

 .دقرة روى عن عائشة يف النبيذ:  ابن أيب حاتم فجعله اسم رجل فقالوأما
نـة ْيَذُم عبـد الـرمحن بـن أُ أ،رة بكـرس الـدال وسـكون القـافْقِد: قال ابن ماكوال
 بفتح الذال ااملعجمة فهو خليد بن َذفرة وأما ، وعنها ابن سريينروت عن عائشة

 .فرة روى عنه سيف بن عمرَذ



 ٢٣٨ 

 
 .سلمُ مُبنت )١(طةِائَر) بخ( .٢٦٩٥
 بحديث تقدم يف ُّكيَزى املْبَ ابنها عبد اهللا بن احلارث بن أ: وعنها. أبيها:عن
 .ترمجته
 .يةَْرصية البِّبَّح الضائَّ الرُُّمع أْيَلُ صُبنت )٢(بابَّالر) ٤ خت( .٢٦٩٦

 . حفصة بنت سريين: وعنها.يِّبَّامن بن عامر الضْلَها سِّمَ ع:روت عن
ـــا ســـف: قـــال أمحـــد  عـــن ، عـــن حفـــصة،]أ-٢٢٤[ عـــن عاصـــم،يان بـــن عيينـــةثن

:  عن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم قـال،يِّبَّامن بن عامر الضْلَها سِّمَ عن ع،الرباب
 ومع ، فإن مل جيد فليفطر عىل ماء فإنه طهور،ر عىل مترِطْفُكم فليُر أحدَطْفَإذا أ«

ابــة َرَقة عــىل ذي القَدَّوالـص ،ًاَمــَ فـأميطوا عنــه األذى وأهريقــوا عنـه دُهُالغـالم عقيقتــ
 .ًعاَّطَقُ أخرجوه من طرق عن حفصة م،»ةَلِ وصٌ صدقة:ثنتان
 .صاريةَْنيم األِكَة عثامن بن حَّدَج )٣(بابَّالر) يس د( .٢٦٩٧
 .يفَنُادة بن حَّبَ وعنها عثامن بن حكيم بن ع.يفَنُل بن حْهَعن س

                                                        
 ).٣٥/١٧١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٧١: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١٧٢: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٣٩ 
 ثنــا : عبــد الواحــد بــن زيــاد ثنــا:دَّسدُ ثنــا مــ:املثنــىثنــا معــاذ بــن : ُّرباينَّقــال الطــ

ــف قــالَنُل بــن حْهَعــن ســ )١(]الربــاب[حــدثتني : عــثامن بــن حكــيم ــْررَم: ي ل ْيَسِنــا ب
 ذلــك إىل رســول اهللا صــىل اهللا فنمــيً فخرجــت حممومــا ، فيــه فاغتــسلتُفـدخلت

 ى؟َقُّيا سيدي أو صاحلة الر:  قلت له»ذَّوََعتَوا أبا ثابت أن يُرُم«: عليه وسلم فقال
 .»غةْدُّة واللَمُفس واحلَّ الن: إال من ثالثال«: فقال
 .هُُّمراء أْفَ وع،راءْفَذ بن عِّوَعُ مُبنت )٢(عَّيَبُّالر) ع( .٢٦٩٨

م بـن ْنَاد بـن مالـك بـن غـَوَذ بن احلارث بن رفاعـة بـن احلـارث بـن سـِّوَعُوهو م
 . هلا صحبة،ار األنصاريّجَّمالك بن الن

 . صىل اهللا عليه وسلمِّبيَّروت عن الن
بادة بن ُبادة بن الوليد بن عُ وع، وسليامن بن يسار،خالد بن ذكوان: ى عنهارو
قيــل، وعمــرو بــن شــعيب، وحممــد بــن عبــد َامت، وعبــد اهللا بــن حممــد بــن عَّالــص

مة، وأبـو عبيـدة بـن حممـد بـن َلَمـر، وأبـو سـُبان، ونافع موىل ابن عْوَالرمحن بن ث
 .لكر بن يارس، وابنتها عائشة بنت أنس بن ماَّامَع

بـي صـىل اهللا َّت مـع النَزَ وكانـت ربـام غـ، ورواية،هلا صحبة: قال ابن عبد الرب
 .عليه وسلم

 .هي من املبايعات حتت الشجرة: سمعت أيب يقول: ْريَهُقال أمحد بن ز

                                                        
 .يادة من املصدر ز)١(
 ).٣٥/١٧٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٤٠ 
 .مَلَْس من أٌامرأة )١(دةْيَفُر) بخ( .٢٦٩٩

متهــا حـــني ْيَ وكــان ســعد بــن معــاذ يف خ،ىَحــْرَاوي اجلَدُ كانــت تــ.هلــا صــحبة
 .مر بن قتادة عن حممود بن لبيدُحله يوم اخلندق، قاله عاصم بن عْكَصيب أُأ

 .مرو بن سعيدَع: مر، ويقالُ عُبنت )٢(ةَّيَقُر) س( .٢٧٠٠
 ...رشبه الغـدَبيـب فيـَّع له الزَْقنُ كان يِهِرْجَ عبد اهللا بن عمر، وكانت يف ح:عن 

 .احلديث موقوف
 .ُّيديِعَّمر السُبيد اهللا بن عُ ع:وعنها
ة َّشــيَرُميــة القُر بــن حــرب بــن أْخَ واســمه صــســفيان، أيب ُبنــت )٣(ةَلــْمَر )ع( .٢٧٠١

 . املؤمننيُُّمبيبة أَ حُُّم أ،ةَّمويُاأل
 فتزوجها ،ًانياْرصَ هناك ومات نََّرصنَتَش فْحَجها عبيد اهللا بن جْوَهاجرت مع ز

ه جها منـه النجـايش وأصـدقها عنـَّوَ ز،رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وهي هناك
 .أربعامئة دينار

 وقال .تزوجها سنة ست: ر بن املثنى وابن الربقيَمْعَ مةقال خليفة وأبو عبيد
ر ْدَ يـوم بـُّه عـيلَلـَتَسنة سبع، وكانت شقيقة حنظلة بـن أيب سـفيان الـذي ق: غريهم
ــت أيب َفُهــم صــُّمُ أ،ميمــة بنــت أيب ســفيانُ وأ،ًكــافرا  بــن أميــة بــن عبــد العــاصية بن
 .شمس

                                                        
 ).٣٥/١٧٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٧٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/١٧٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٤١ 
 .شْحَ وعن زينب بنت ج،نبي صىل اهللا عليه وسلم ال:روت عن
 َْريتُ وش،ُّال املكيَّوَامن، وموالها سامل بن شَّوان أبو صالح السْكَ ذ:روى عنها

ا  وابـن أخيهـ،ر بـن حوشـبْهَ وشـ، عـن حفـصةْريَتُل واملحفوظ حديث شـكََبن ش
 سـفيان، عبد اهللا بن عتبة بن أيب سفيان، وعروة بن الزبري، وأخوها عنبسة بن أيب

 الثقفــي، وأخوهــا معاويــة بــن أيب )١(وحممــد بــن أيب ســفيان بــن العــالء بــن حارثــة 
 وابـن أختهـا أبـو سـفيان بـن سـعيد بـن املغـرية بـن ،احَّرَوموالها أبو اجلـ، )٢(سفيان 

 ، وأبــو امللـــيح اهلــذيل عــىل خـــالف، وابنتهــا حبيبـــة،ُّاألخــنس بــن رشيـــق الثقفــي
 .بنت شيبةة َّيِفَ وص،وزينت بنت أيب سلمة

 .توفيت سنة أربع وأربعني: مَّالَقال أبو عبيد القاسم بن س
 ومـــات معاويـــة يف ،توفيـــت قبــل معاويـــة بــسنة: ثمــةْيَوقــال أبـــو بكــر بـــن أيب خ

 .رجب سنة ستني
، أخــــت ُّديَْزة األَربْخَفيــــل بــــن ســــُّ احلــــارث بــــن الطتبنــــ )٣(ثــــةْيَمُر) س( .٢٧٠٢

 .عوف بن احلارث رضيع عائشة
بــــد اهللا بــــن حممــــد بــــن عبــــد الــــرمحن بــــن أيب بكــــر الــــصديق إهنــــا أم ع:  يقــــال

 .املعروف بابن أيب عتيق
ــت:روت عــن  اهللا صــىل اهللا َم رســولِّلــَكُاحبي أن أَوَكلمنــي صــ:  أم ســلمة، قال
 فــإهنم يتحـــرون ،]ب-٢٢٤[حيــث كــانلــه  النــاس فيهــدون َرَأن يــأمعليــه وســلم 

                                                        
 .جارية، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل)١(
 .سفيان بن أيب معاوية، وهو قلب، خطأ:  يف األصل)٢(
 ).٣٥/١٧٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٤٢ 
 احلــديث، وفيــه أن ...ائــشة كــام حتبــه عْريَحــب اخلــُن )١(إنــاوهبــداياهم يــوم عائــشة 

 سـلمة ال تـؤذيني يف عائـشة فإنـه واهللا َّمُيـا أ«: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قـال
أعـوذ بـاهللا «:  فقلـت» عيل وأنا يف بيت امرأة من نسائي غري عائشةُل الوحيَزَما ن

 رواه اإلمام أمحـد وهـذه ألفاظـه عـن أيب أسـامة عـن هـشام »أن أسوءك يف عائشة
 .ثةْيَمُعن عوف بن احلارث بن الطفيل عن ربن عروة 

 .حلاف امرأة منكن إال يف حلاف عائشة )٣(] ينزل عيل الوحي وأنا يف [)٢(مل 
 .هلا صحبة.تادةَمر بن قُة عاصم بن عَّدَج )٤(ثةْيَمُر) س م( .٢٧٠٣

 .روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم وعن عائشة
 .نكدرادة، وحممد بن املَتَمر بن قُ عاصم بن ع:وعنها

ة َّدَثة بنت عمرو بن هاشم بن املطلب بـن عبـد منـاف جـْيَمُر: قال ابن عبد الرب
 .عاصم بن عمر بن قتادة

 .ًحديثا والنسائي »الشامئل«روى هلا الرتمذي يف 
 ثنـا يوسـف بـن :ثنـا يعقـوب بـن محيـد:  بن أيب عاصمفقال أبو بكر: أما األول
: ثـــة قالـــتْيَمُتـــه رَّدَ عـــن ج،ة عـــن عاصـــم بـــن عمـــر بـــن قتـــاد، عـــن أبيـــه،املاجـــشون

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. فإنا:  يف األصل)١(
 .أم خطأ:  يف األصل)٢(
 زيادة من املصدر سقطت من األصل، كام سقط إسناد هذا اللفظ وهو طريق النسائي وقـد )٣(

 .أخرجه عن عبدة بن سليامن عن هشام بن عروة به
 ).٣٥/١٧٨: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٢٤٣ 
ل اخلاتم الـذي بـني كتفيـه مـن ِّبَُق النبي صىل اهللا عليه وسلم ولو أشاء أن أُسمعت

 .»اهتز له عرش الرمحن« :ريب منه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم ماتُق
 . عن يوسف بن املاجشونِّهريُّرواه عن أيب مصعب الز

ــَفقــال أبــو ي: وأمــا الثــاين  ثنــا يوســف بــن :ثنــا أمحــد بــن حــاتم: ُّيلصــَْوىل املْع
:  قالـت،ثـةْيَمُ رتـهَّدَ عـن ج، عن عاصم بن عمر بـن قتـادة، أخربين أيب:املاجشون
ًفلــــام أصــــبحنا قامــــت فاغتــــسلت ثــــم دخلــــت بيتــــا هلــــا  )١(]عنــــد عائــــشة[أصــــبحت 

 املؤمنني ما أصبحت عندك إال من أجل هذه َّمُيا أ:  فقلت،وأجافت الباب دوين
 أطـول َّنُهُعـات ال أدري أقيـامَكَفـادخيل فـدخلت فـصلت ثـامين ر: لت قا.الساعة

ثة رأيت ْيَمُيا ر:  فخذي ثم قالتْتَبََرضَ فَّ ثم التفتت إيلَّ أم سجودهنَّأم ركوعهن
ــــ ــــه وســــلم يــــصليهن ولــــو نــــرش يل أيب عــــىل ت  مــــا ّهنِكْرَرســــول اهللا صــــىل اهللا علي

 .َّنُتهْكَرَت
 يوسـف بـن املاجـشون، وقـد رواه سـعيد من حـديث  عن حييى ُّرواه النسائي

ـْنُ عـن حممـد بـن امل،بـن سـلمة بـن أيب احلـسام  عـن رميثـة أهنـا دخلـت عــىل ،دركَ
 يل أيب عـىل أن َرشَلـو نـ:  ثـم قالـت،حةْبُّعات الـسَكَعائشة فقامت فصلت ثامين ر

يالنيـات عـن إسـحاق بـن ، روى ذلـك أبـو بكـر الـشافعي يف الغ ما تركتهنَّنُهُكُرْتَأ
 .أنا سعيد بن سلمة فذكره:  ثنا عبد اهللا بن رجاء:ُّيبْرَ احلاحلسن

دان بن ْعَ ثنا س:ي من حديث أيب سعيد بن األعرايبعوروى أبو احلسن اخلل
 أهنـا دخلـت :هِّمـُثـة عـن أْيَمُ عـن ابـن ر، عن ابن املنكـدر،فيان بن عيينةُ ثنا س:نرص

 أخربيني عـن رسـول :ا أميحى فسألتهُّ من الضٍعاتَكَ رِت ثامنَّلَصَعىل عائشة ف

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(



 ٢٤٤ 
ك عـــن َتــِربْخُمِمــا أنـــا ب: اهللا صــىل اهللا عليــه وســـلم يف هــذه الـــصالة بــيشء، قالـــت

 َّنُهَعََدرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فيها بيشء، ولكن لو نرش يل أيب عىل أن أ
 .ما تركتهن
 . عن عائشة،ثةْيَمُ عن ر،يمِكَاع بن حَقْعَوي عن القُور

 عـن يعقـوب بـن ، عن احلارث بـن يعقـوب، بن أيب حبيبقال الليث عن يزيد
ســمعت عائــشة : يثــة بنــت حكــيم، قالــتَمُ عــن القعقــاع عــن ر،عبــد اهللا بــن األشــج

 .ْربَ يل أيب من القَرشَ ولو نَّنُهَعََد وما كنت أل،مل أزل أصيل ثامين ركعات: تقول
 .بَْسنُومل ت )١(ثةْيَمُر) ق( .٢٧٠٤

 .ةَْرصأراها من أهل الب: قال شيخنا
َ عائشة هن:روت عن  ويف ِّرَذ يف اجلـَبـْنُى رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم أن يَ

 .كذا ويف كذا إال اخلل
 .ُّميْيَّيامن التَلُ س:وعنها

 . تأيت يف الكنى. سليمُُّمصاء أْيَمُّالر •
اء تقـدمت يف ترمجتـه َثْعَّث بـن أيب الـشَعْشـَة أَّمـَ، عد بن خالـدَوَْسم بنت األْهُر •

 .تيف املبهام
 .يثَرُ حُبنت )٢(طةْيَر) د( .٢٧٠٥

 .شة بنت أيب مريمْبَ عن ك،ةَْرصحديثها يف أهل الب
                                                        

 ).٣٥/١٨١: (»الكاملهتذيب «) ١(
 ).٣٥/١٨٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٤٥ 
 . ثابت بن عامرة:وعنها

شة ْبـَ عـن ك،طـةْيَثتني رَّدَ ح:امرةُ ثنا ثابت بن ع:ثنا حييى بن سعيد: قال أمحد
أخربينـي مـا هنـى : )١(قالـت] أ-٢٢٥[  سلمة قلـتَّمُ أُسألت:  قالت،بنت أيب مريم

ًخـا وأن ْبَى طَوَّ النـَمُجـْعَهنانـا أن ن: ول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أهله قالتعنه رس
 .بيب والتمرَّ الزلطْخَن

 .د عن حييى بن سعيدَّدَسُرواه أبو داود عن م
 ثنا ثابت بن ، عن عثامن بن عمر،ارَّطَ عن إدريس بن جعفر العُّرباينَّورواه الط

 . فذكره...عامرة

                                                        
 .حشو) قالت(كذا، وكأن كلمة ) ١(



 ٢٤٦ 

 
بــري َة بـن كَّرُة بـن مــْربَر بــن صـَمـْعَئـاب بــن يِش بـن رْحــَبنـت ج )١(بَنـْيَز) ع( .٢٧٠٦

 .ةَّديََسيمة األَزُد بن خََسودان بن أُم بن دْنَبن غ
هــا ُّمُ أ، املــؤمنني أخــت أيب أمحــد وعبــد اهللا وعبيــد اهللا ومحنــة بنــت جحــشُّمُأ
 حتـت زيـد  كانـت،ة رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلمَّمَمة بنت عبد املطلب عْيَمُأ

قها فزوجها اهللا سبحانه نبيه وفيها َّبن حارثة موىل النبي صىل اهللا عليه وسلم فطل
 .نزل القرآن

: كانــــت تفخــــر عــــىل أزواج النبــــي صــــىل اهللا عليــــه وســــلم وتقــــول: قــــال أنــــس
 .زوجكن أهلوكن وزوجني اهللا يف السامء

 . تزوجها سنة ثالث: معمر بن املثنى وخليفةةبيدُقال أبو ع
 . سنة مخس: وبعض أهل املدينةُّتادة والواقديَقوقال 

 .روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
ُ القاســـم بـــن حممـــد بـــن أيب بكـــر مرســـال، وك:روى عنهـــا طلق ْصُلثـــوم بـــن املـــً

كور وزينــب ْذَش، وموالهــا مــْحــَ أخيهــا حممــد بــن عبــد اهللا بــن جُ، وابــنُّزاعــيُاخل
 املؤمنني، وكانت أول أزواج النبي ُّمُ أ حبيبة بنت أيب سفيانُّمُ وأ،بنت أيب سلمة

                                                        
 ).٣٥/١٨٤: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٤٧ 
 .ًصىل اهللا عليه وسلم حلوقا به

 . وصىل عليها عمر،توفيت سنة عرشين: ُّقال الواقدي
 واســمه عبــد اهللا بــن عبــد األســد بــن هــالل ،مةَلَبنــت أيب ســ )١(بَنــْيَز) ع( .٢٧٠٧

ْبن عبد اهللا بن عمـر بـن خمـ بيبـة النبـي صـىل اهللا عليـه َ ر،وميـةُزَْخ امل،زومَ
 .وسلم

دت بـأرض احلبـشة، وكـان اســمها ِلـُ و، املـؤمننيّمُ سـلمة أُّمُهـا أُّمُ أ،خـت عمـرُأ
 .ة فسامها رسول اهللا زينبَّرَب

 وزينب بنت ،بيبةَ حِّمُ وعن حبيبة بنت أ، النبي صىل اهللا عليه وسلم:روت عن
اج النبـي  سـلمة أزوِّمُهـا أِّمُ وأ، حبيبـةِّمُديق، وأِّش، وعائشة بنت أيب بكر الـصْحَج

 .صىل اهللا عليه وسلم
َ مح:روى عنها  وعبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن ،ُّبيْعَّ وعامر الـش،ُّينَدَيد بن نافع املُ

بري، وعيل بن احلسني بن عيل، وعمرو بن ُّ وعروة بن الز، بن مالكعراكعتبة، و
ب بن وائل، وحممد بن عمرو بـن ْيَلُشعيب، والقاسم بن حممد بن أيب بكر، وك

عـة، وأبـو ْمَ، وأبو سلمة بـن عبـد الـرمحن، وابنهـا أبـو عبيـدة بـن عبـد اهللا بـن زعطاء
 .مي، توفيت سنة ثالث وسبعني وحرض ابن عمر جنازهتاْرَالبة اجلِق

 .وكانت حتت أيب سعيد اخلدري، رةْجُب بن عْعَبنت ك )٢(َبنْيَز) ٤( .٢٧٠٨
 .يعة بنت مالكَرُ زوجها أيب سعيد، وأخته الف:روت عن

                                                        
 ).٣٥/١٨٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
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 ٢٤٨ 
 وابن أخيها اآلخر ،رةْجُب بن عْعَد بن إسحاق بن كْعَابن أخيها س :روى عنها

 .يامن بن حممد بن كعب بن عجرةَلُس
 .مل يرو عنها غري سعد بن إسحاق: يقال عيل بن املدين

 .»الثقات«وذكرها ابن حبان يف 
 حــدثني عبـد اهللا بــن عبــد الــرمحن بــن معمــر بــن :عــن ابــن إســحاق: قـال أمحــد

ب بـن ْعـَته زينـب بنـت كَّمَ عن ع،رةْجُب بن عْعَن بن حممد بن كامْيَلُ عن س،مْزَح
اشــتكى :  قــالِّريْدُ، عــن أيب ســعيد اخلــِّريْدُرة وكانــت عنــد أيب ســعيد اخلــْجــُع

ا الناس ال ُّأهي«: ً فقام النبي صىل اهللا عليه وسلم خطيبا فسمعته يقول،ًالناس عليا
 .»و يف سبيل اهللا، أن يف ذات اهللاخش فواهللا إنه أل،ًتشتكوا عليا
مل يـرو عنهـا : يف هذا استدراك عىل عيل بن املديني، حيث قـال: قال شيخنا

ْسعدغري   .بن إسحاق )١(َ
 هـي زينـب ،مـرو بـن شـعيبَة عَّمـَ، وعوب بنت حممد بن عبد اهللا بن عمـرَنْيَز •

 .همية تأيتَّالس
هللا بنــت عبــد ا: بنــت أيب معاويــة، وقيــل: عاويــة، وقيــلُبنــت م )٢(نــبْيَز) ع( .٢٧٠٩

 وهــو ،طــيط بـن قــيسُة بـن حِعد بـن غــارضْســَاب بـن األَّتــَعاويــة بـن عُبـن م
اســـمها :  هلـــا صـــحبة وقيـــل،امـــرأة عبـــد اهللا بـــن مـــسعود، قفيـــةَّ الث،يـــفِقَث

 .رائطة

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. حممد:  يف األصل)١(
 ).٣٥/١٨٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٤٩ 
 وعمـــر بـــن ، وعـــن زوجهـــا عبـــد اهللا، النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم:روت عـــن
 .اخلطاب

 احلـــارث بـــن أيب رضار  وعبـــد اهللا بـــن عمـــرو بـــن، بـــن ســـعيدْرسُ بـــ:روى عنهـــا
اق، وعمرو بـن احلـارث بـن أيب رضار َّبَّ عىل خالف فيه، وعبيد بن السُّاعيَُزاخل

 وابنها أبو ،هُتَّدَوهي ج]ب-٢٢٥[ اخلزاعي، وابنه حممد بن عمرو بن احلارث
 . ابن أختها: وابن أخيها وقيل،عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود

خالــد بــن : يط بــن جــابر، ويقــالِلَت ســبنــ: بــيط، ويقــالُنبنــت  )١(بَنـْيَز) ق( .٢٧١٠
 وهـي ،ارعـةَها الفُّمُامرأة أنس بن مالك، وأ، مالك ابن عدي بن زيد مناة

 .رارة فيام ذكره حممد بن سعدُعة بنت أسعد بن زْيَرُالف
 .باعة بنت الزبريُ وض، وجابر، زوجها أنس:روت عن
َ مح:روى عنها َّويل، وعبد اهللا بن متَّد الطْيُ  ِّمُموىل أ:  سلمة، ويقالِّمُام موىل أَ

، وحممـد ًبيبة، وكثري بن زيد األسلمي، وروى أيضا عن عبد اهللا بـن متـام عنهـاَح
 .بن عامرة بن عمرو بن حزم

 .»الثقات«ذكرها ابن حبان يف 
َروى هلا ابن ماجه حديثا واحدا عن أنس أ ً م َلْعَ النبي صىل اهللا عليه وسلم أَّنً

 .رةْخَِص بعونْظَامن بن مْثُ عَْربَق
 وعنهـــا عـــون بـــن صـــالح البـــارقي ،عـــن عائـــشة. ْرصَب بنـــت نـــَنـــْيَز) س( .٢٧١١

 .ادَّبَمقرونة بجميلة بنت ع

                                                        
 ).٣٥/١٨٨: (»الكاملهتذيب «) ١(



 ٢٥٠ 
مية، وهــي زينــب بنــت حممــد بــن عبــد اهللا بــن عمــرو ْهَّالــس )١(بَنــْيَز) ق( .٢٧١٢

 .ة عمرو بن شعيبَّمَبن العاص ع
 .رو بن شعيبأة عن عمَطْرَاج بن أَّجَ عن حُّ األنصاريبها القايض أبو يوسفَسَ ن

 .وعنها ابن أخيه عمرو بن شعيب. روت عن عائشة
ثنا احلجاج عن عمرو بن شـعيب عـن زينـب : ثنا حممد بن فضيل: قال أمحد

ِّقبـُكان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم يتوضـأ ثـم ي«:  قالتالسهمية عن عائشة ل َ
 .»ثم يصيل وال يتوضأ

 :خرهآ وزاد يف ،ْليَضُد بن فحممرواه ابن ماجه عن أيب بكر بن أيب شيبة عن 
 .له يلَعَوربام ف

 .زينب هذه جمهولة ال تقوم هبا حجة: )٢(قال الدارقطني
 .نسوبةَري مَغ )٣(َبنْيَز) د( .٢٧١٣

 عـن عبـد الواحـد بـن عتـاب،عـن عبـد الواحـد بـن  »اخلراج«روى أبو داود يف 
تفـيل  عـن زينـب أهنـا كانـت ،لثـومُ عن ك،ادَّدَ عن جامع بن ش، عن األعمش،زياد

 ونـساء مــن انفــرأس رسـول اهللا صـىل اهللا عليــه وسـلم، وعنـده امــرأة عـثامن بـن ع
ْ وخيــ،ا تــضيق علــيهنَّكني منــازهلن أهنــت يــشَّنُ وهــ،املهــاجرات  فــأمر ،ن منهــاْجَرُ

 فامت عبد اهللا ،ساءِّ املهاجرين النَورُث دَّرَوُترسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أن 
                                                        

 ).٣٥/١٨٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
، والنقل عـن الـدارقطني مـن زيـادات احلـافظ )دار الكتب.  ط٣/١٥٩: (»ميزان االعتدال«) ٢(

 .»هتذيب الكامل«ابن كثري عىل
 ).٣٥/١٩٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٥١ 
 . باملدينةًبن مسعود فورثته امرأته دارا

ــــت ج: قــــال شــــيخنا ــــن املــــْحــــَالظــــاهر أهنــــا زينــــب بن طلق صش وأنــــه كلثــــوم ب
 .ًاد قد روي عنه حديثا غري هذاَّدَ جامع بن شَّ، فإنُّاعيَُزاخل

 .عودْسَأظنها امرأة عبد اهللا بن م: »األطراف«وقال ابن عساكر يف 
 .ثوم وهو ابن عامرْلُعن ك: وقال



 ٢٥٢ 

 
 .سمْقِ أخت يزيد بن م،ةَّيِفَقَّم الثَسْقِ مبنت )١(ةَارَس) د( .٢٧١٤
 .دمْرَ ميمونة بنت ك:عن
 .ةَّبَسم املعروف بابن ضْقِ ابن أخيها عبد اهللا بن يزيد بن م:وعنها
 .غرية املخزوميُ، موالة الفاكه بن امل)٢(ائبةَس) ق( .٢٧١٥
 .قتل األوزاغ عائشة بحديث أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أمر ب:عن

 .فع موىل ابن عمروعنها نا
 .ىل املوصيلْعَ وأبو ي،روى هلا ابن ماجه هذا احلديث

 .لميةَْسبنت احلارث األ )٣(عةْيَبُس) ق س د م خ( .٢٧١٦
 .، وكانت حتت سعد بن خولةهلا صحبة

 .روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
بـــن فرقـــد فـــيام كتبـــت إليـــه،  )١(]وعمـــرو بـــن عتبـــة[س ْوَر بـــن أَفـــُ ز:روى عنهـــا
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 ٢٥٣ 
 .ع كذلكَدْ بن األجوقْرسَوم

أهـل الكوفـة مـن  وفقهـاء )٢(]املدينـة[ روى عنهـا فقهـاء أهـل :الـربقال ابـن عبـد 
وروى عنها عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم . التابعني حديثها

مــن اســتطاع مــنكم أن يمــوت باملدينــة فليمــت فإنــه ال يمــوت هبــا أحــد إال «: قــال
ً له شفيعا أو شهيدانتك  .» يوم القيامةً

 وال يـصح ذلـك ،يل أن التي روى عنها ابن عمـر غـري األوىلْيَقُوزعم الع: قال
 . واهللا أعلم،عندي
َّرس) د عخ( .٢٧١٧  .ةَّويَنَهان الغْبَ نُبنت )٣(اءَ

 .ة بيت يف اجلاهليةَّ وكانت رب،هلا صحبة
 .روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

د ْعــَي جدتــه، وســاكنة بنــت اجل ربيعــة بــن عبــد الــرمحن بــن حــصن وهــ:وعنهــا
 .ة تقدم حديثها يف ترمجة ربيعةّويَنَالغ

ارجــة بــن ســنان بــن أيب حارثــة بــن َف بــن خْوَ عــُبنــت )٤(ىَدْعُســ) ق يس( .٢٧١٨
 .هلا صحبة، ية، امرأة طلحة بن عبيد اهللاُِّرة املَّرُبة بن غيط بن مْشُن
عمــر بــن جهــا طلحـة، وْوَ وعـن ز، رســول اهللا صـىل اهللا عليــه وســلم:روت عـن

                                                        
 . زيادة من املصدر سقطت من األصل)١(
 . زيادة من املصدر سقطت من األصل)٢(
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 ٢٥٤ 
 .اخلطاب
ــِ وحممــد بــن ع،حــة بــن حييــى بــن طلحــةْلَ ابــن ابنهــا ط:وعنهــا ، ُّحــيْلَّران الطْم

 .وابنها حييى بن طلحة
 ثنــا :ُّداينْمــَثنــا هــارون بــن إســحاق اهل: ُّقــال احلــسني بــن إســامعيل املحــاميل

 عـــن ، عـــن إســـامعيل بـــن أيب خالـــد،عرْسِ عـــن مـــ،ادَّنـــَاب القَّحممـــد بـــن عبـــد الوهـــ
 عمـر بطلحـة َّرَمـ: قالـت] أ-٢٢٦[ ىَدْعُه سـِّمُ عن أ، عن حييى بن طلحة،ِّيبْعَّالش

َبا أسـاءتك إمـرة ابـن عِئَتكُْمالك م: بعد وفاة رسول اهللا فقال ال ولكـن :  قـال؟كِّمـً
ٌإين ألعلـم كلمـة ال يقوهلـا عبـد «: سمعت رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يقـول

ًحــا عنـــد ْوَجــدان هلــا ريجـــسده وروحــه لن إ و،ًعنــد موتــه إال كــان نــورا لــصحيفته
 لــه ًشــيئا أنجــىن أ ولــو علـم ،هَّمــَأنــا أعلمهـا هــي التــي أراد عليهـا ع:  فقــال»املـوت
 .ه بهرََممنها أل

وهلا حديث آخر تقدم يف ترمجة أيب بكر بن عبـد اهللا بـن الـزبري عنهـا، أو عـن 
 .أسامء بنت أيب بكر بالشك

 .بن وائل موالة هلم من بكر ،ةَّريَْكالب )١(مىْلَس) ت( .٢٧١٩
 . سلمةِّمُ وأ، عائشة:عن
 .، وقد تقدم حديثها يف ترمجتهُّريكَْ الب: ويقالُّهنيُين بن اجلِزَ ر:وعنها
 مـوالة النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم وخادمـه، ، رافعُّمُأ )٢(مىْلَس) ق ت د( .٢٧٢٠
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 ٢٥٥ 
 .فية بنت عبد املطلبَموالة ص: ويقال

 .وهي زوجة أيب رافع
 .هراءَّ وعن فاطمة الز، اهللا عليه وسلم النبي صىل:روت عن
 .)١( ابن ابنها عبيد اهللا بن عيل بن أيب رافع:وعنها

هذه هي التي قبلت إبـراهيم بـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم : قال ابن عبد الرب
ـــت َلَّسَوكانـــت قابلـــة بنـــي فاطمـــة الزهـــراء، وهـــي التـــي غـــ تها مـــع عـــيل وأســـامء بن

 .س، وكانت فيمن شهد خيربْيَمُع
د بـن إبـراهيم بـن ْعَة حدثني إبـراهيم بـن سـَّيِزَحدثني أبو غ: اركََّبري بن بُّقال الز

 عـن ، عـن أبيـه، عـن ابـن إسـحاق حـدثني هـشام بـن عـروة،فْوَعبد الرمحن بـن عـ
أتت سلمى موالة رسول اهللا امرأة أيب رافع موىل رسول اهللا صىل : عائشة قالت

ـــك وهلـــا:  فقـــال أليب رافـــع، عـــىل أيب رافـــعتـــستعديهاهللا عليـــه وســـلم  :  قـــال؟مال
ذيتــه بـــيشء آواهللا يــا رســـول اهللا مــا :  فقالــت؟ذيتــهآمل : تــؤذيني يــا رســول اهللا قـــال

 يا أبا رافـع إن رسـول اهللا قـد أمـر املـسلمني إذا : فقلت،َّيلَصُولكنه أحدث وهو ي
ك َحْضَ فجعــل رســول اهللا يـــ، فقــام يــرضبني أن يتوضــأٌجــت مــن أحــدهم ريــحَرَخ

يا أبا رافع إهنا مل تأمرك إال بخري، وجعل النبي صىل اهللا عليـه : ويقولونضحك 
 .وسلم يضحك ويمزح إىل أيب رافع

 .ة عبد الرمحن بن أيب رافعَّمَع، )٢(مىْلَس) ق س د( .٢٧٢١

                                                        
 .بن رافع: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة)١(
 ).٣٥/١٩٨: (»ذيب الكاملهت«) ٢(



 ٢٥٦ 
 وزيد بـن ، أيوب بن احلسن بن عيل بن أيب رافع: وعنها.روت عن أيب رافع

ابــن فــالن بــن أيب رافــع، : يقــال وابــن أخيهــا عبــد الــرمحن بــن أيب رافــع، و،أســلم
 .يمِكَاع بن حَقْعَوالق

 .تقدم حديثها يف ترمجة عبد الرمحن بن أيب رافع
 .ٌيةْرصَب، )١(ةَّيَمُس) ق س د( .٢٧٢٢

 .ُّناينُ وعنها ثابت الب.عن عائشة
َّ أنا مح:ثنا يزيد وعفان قاال: قال أمحد  عـن ،ةَّيَمُ عـن سـ، عـن ثابـت البنـاين،ادَ
يي فقالـت ُة بنت حَّيِفَسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عىل ص رَدَوج: عائشة قالت

 فأخـذت ،نعـم:  قلـت؟ميْوَ رسول اهللا عنـي وأجعـل لـك يـهل لك أن تريض: يل
َارا هلا مِمخ ُلتفـوحته باملاء ثم اختمـرت بـه، قـال عفـان ًبوغا فرشْصً َ  رحيـه ثـم دخلـت َ

:  فقالـت،فلـيس هـذا يومـك ،إليك يا عائـشة: به فقالْنَ فجلست إىل ج،مهاْوَعليه يف ي
 . عنهاَِيضَفر:  ثم أخربته خربي قال عفان، اهللا يؤتيه من يشاءُلْضَف

 . وابن ماجه من حديث عفان، من حديث يزيدرواه النسائي
ل ْضَي وعنــد زينــب فــَيــُ لــصفية بنــت حٌريِعــَ بَّ اعتــل:وأخــرج هلــا أبــو داود آخــر

 . احلديث، وهذا كل ما هلا عندهم...رْهَظ
 .)٢(ةَّيَمُس) فق( .٢٧٢٣

 .داخلها :﴾وإن منكم إال واردها﴿ :عن جابر بن عبد اهللا

                                                        
 ).٣٥/١٩٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/١٩٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٥٧ 
 ،ةَّيَمُ عــن ســ، عــن كثــري بــن زيــاد،امنْيَلُ عــن غالــب بــن ســ،قالــه وهــب بــن جريــر

 .ةَّيَمُعن أيب س: وقيل
د بـــن ُس بـــن عبــد شـــمس بــن عبـــد وْيَعــة بـــن قــْمَبنـــت ز )١(دةْوَســ) س د خ( .٢٧٢٤

ْنـرص بـن مالـك بـن حـسل   ،شـية العامريـةَرُن غالـب القبـن عـامر بـن لـؤي بـِ
وس بنت قيس بن زيـد ُمَّها الشُّمُ وأ، األسودُّمُكنيتها أ:  يقال املؤمننيُّمُأ

 ،جــارَّي بــن النِدَم بــن عــْنَبــن عمــرو بــن لبيــد بــن خــداش بــن عــامر بــن غــ
له ْبَتزوجها رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بعد موت خدجية وكانت ق

ْسهيل مرو أخيَران بن عكَّْعند الس َ  بن عمرو، وهل تزوجها رسول اهللا ُ
طـة وكـربت عنـد ِبَقبل عائشة أو بعدها عىل قولني، وكانت امـرأة ثقيلـة ث

أمـسكني فـإين ال أريـد مـا تريـد :  بطالقها فقالتَّمَهَت فَّنَسَرسول اهللا وأ
وإن امـــرأة ﴿: ت يومهـــا لعائــشة وهـــي التـــي أنــزل اهللا فيهـــاَلـــَعَالنــساء وج

ًنــشوزا أو إعراضــا فــال جنــاح علــيهام ] ب-٢٢٦[خافــت مــن بعلهــا  ن أً
 .حكى ذلك وقاله أبو عمر بن عبد الرب.  اآلية﴾يصلحا بينهام صلحا

 .روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
د، ْعَ وحييى بن عبد اهللا بن عبـد الـرمحن بـن سـ، عبد اهللا بن عباس:روى عنها

 .ابن أسعد بن زرارة األنصاري: ويقال
 مـن أن أكـون َّ مـا مـن امـرأة أحـب إيل:عن أبيه عن عائـشة: وةقال هشام بن عر

 .ئةرسع منها الفيُتة ّدِدة بنت زمعة إال أن فيها حْوَالخها من سْسِيف م
 .ان عمر بن اخلطابتوفيت يف آخر زم: قال أمحد بن أيب خيثمة

 :هلا حديثان
                                                        

 ).٣٥/٢٠٠: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٥٨ 
  عـن، عـن عكرمـة، عـن عـامر، عـن إسـامعيل،ثنـا ابـن نمـري: قـال أمحـد: األول
 فيـه حتـى ُذِبـْنَكها فـام زلنـا نْسَماتت شاة لنا فـدبغنا مـ:  عن سودة قالت،ابن عباس
 .ًاَّنَصار ش
 ، حـدثني عبـد اهللا بـن أيب بكـر:روى أبـو داود مـن حـديث ابـن إسـحاق: الثاين

ــ:  قــال،رارةُعــن حييــى بــن عبــد اهللا بــن أســعد بــن ز ــُ باألَمِدُق م هبــم ِدُســارى حــني ق
ذ ابنـي ِّوَعـُف ومْوَهم عىل عِتَاحَنَراء يف مْفَلنبي عند آل عزوج اعة ْمَوسودة بنت ز

فواهللا إين لعنـدهم إذ : عفراء وذلك قبل أن يرضب عليهن احلجاب، قالت سودة
 وإذا ،يت هبـم فخرجـت إىل بيتـي ورسـول اهللا فيـهُرى قد أاهؤالء األس: أتينا فقيل
 ،تــان إىل عنقــه بحبــلرة يــداه جمموعْجــُل بــن عمــرو يف ناحيــة احلْيَهُأبــو يزيــد ســ

ي أبا يزيـد أعطيـتم بأيـديكم إ: فواهللا ما ملكت حني رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت
 يا سودة أعىل اهللا وعىل :هت إال بقول رسول اهللا من البيتبًاما فام انتَرِم كُّتُأال م
ا يزيـد بـ حـني رأيـت أُثـك بـاحلق مـا ملكـتَعَيا رسـول اهللا والـذي ب:  فقلت،رسوله

 .اه إىل عنقه باحلبل أن قلت ما قلتجمموعة يد
 .بنت جابر )١(دةْيَوُس) د( .٢٧٢٥
ِّرضُمر بن مْسَقيلة بنت أَها عِّمُ أ:عن  .س عن أبيهاَ

 .ها يف ترمجة أسمر بن مرضسُ تقدم حديث.لةْيَمُنوب بنت ُنَ جُّمُوعنها ابنتها أ
 .ّرُشة بن احلَرَة، أخت خَّزاريَ الفّرُبنت احل )٢(مةَالَس) ق د( .٢٧٢٦
 .، روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلمحبةهلا ص

                                                        
 ).٣٥/٢٠٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٢٠٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٥٩ 
 . داود الوابشيةُّمُ وأ،زارةَة موالة بني فّزاريَيلة الفِقَ ع:وعنها

مة َالَيلة عن سِقَ ع: عن امرأة يقال هلا،رابُ غُّمُ حدثتني أ:ثنا وكيع: قال أمحد
يــأيت عـــىل «: ســمعت رســول اهللا صـــىل اهللا عليــه وســلم يقــول:  قالــتِّرُبنــت احلــ

ُ ال جيدون إماما يًزمان يقومون ساعةالناس   .» هبمِّيلَصً
اعيــة، مــن خارجــة قــيس، َزُاخل: ة، ويقــالَّسيْيــَل القِقــْعَبنــت م )١(مةَالَســ) د( .٢٧٢٧

 .هلا صحبة، ويقال األنصارية
ه عنها، تقدم حديثها ِّمُ عن أ،اب بن صالحَّطَ عن خ،روى حديثها ابن إسحاق

 .يف ترمجة خطاب

                                                        
 ).٣٥/٢٠٥: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٦٠ 

 
 .ّةوفيُة الكّديََس عبد اهللا األُبنت )١(اءثْعَش) ق( .٢٧٢٨
 َِّرشُ يـــوم بـــَّىلَ صـــىل اهللا عليـــه وســـلم صـــَّ أن النبـــي:ىفْوَ عبـــد اهللا بـــن أيب أ:عـــن

 .مة بن رجاءَلَ وعنها س.كعتنيَل رْهَبرأس أيب ج
 .روى هلا ابن ماجه هذا احلديث فقط

ابـن : بنت عبد اهللا بـن عبـد شـمس بـن خلـف، ويقـال )٢(فاءِّالش) س د بخ( .٢٧٢٩
رضار بــن عبــد اهللا بــن قــرط بــن : اد، ويقــالَّدُصــ: اد، ويقــالَّخالــد بــن شــد
فاء بنـــت عبـــد اهللا بـــن هاشـــم بـــن ِّالـــش: ب، ويقـــالْعـــَي بـــن كِدَرزاح بـــن عـــ

يامن بـــن أيب َلُ ســـُُّمة، أَّويـــَدَة العَّرشـــيُاد القَّخلــف بـــن عبـــد شـــمس بـــن شــد
ْحثم  .هلا صحبة، ةَ

ها فاطمة بنت أيب ُّمُفاء، وأِّلب عليها الشاسمها ليىل وغ: قال أمحد بن صالح
 .وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم

الء النــــــساء َقــــــُ وكانــــــت مــــــن ع، وبايعــــــت،ًأســــــلمت بمكــــــة وهــــــاجرت قــــــديام
يل عندها واختذت ِقَ وكان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يأتيها وي،وصاحليهن

ًاشا وإزارا ينام فيه، فلم يزل عند ولدَرِله ف ها حتى أخذه منهم مروان بن احلكم، ً
                                                        

 ).٣٥/٢٠٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٢٠٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٦١ 
 .ابـــةَتِهـــا الكِتْمَّلَملــة كـــام عَّة النَيـــْقُر]أ-٢٢٧[مــي حفـــصة ِّلَوقــال هلـــا رســـول اهللا ع

ـــ مـــر ُ وكـــان ع،امنْيَلُلتهـــا مـــع ابنهـــا ســـََزنَاكني فًوأقطعهـــا رســـول اهللا دارا عنـــد احلكَّ
 ذكر هذا .وقُّ من أمر السً وربام والها شيئا،لهاِّضَفُضاها ويْرَمها يف الرأي ويِّدَقُي
 .ه ابن عبد الربَّلُك

 . عن النبي صىل اهللا عليه وسلم وعن عمرروت
 . وموالهــا أبــو إســحاق،مــة وابنــه عــثامنْثَح ابنهــا ســليامن بــن أيب :روى عنهــا

ْحثيامن بن أيب َلُوابن ابنها أبو بكر بن س  . املؤمننيُّمُمة، وحفصة أَ
زيـز َسة بنـت عْيـَمُية، وهـي شْرصَة البـَّيِقْشـَم الوة، ثـَّيـِكَتَالع )١(سةْيـَمُش) بـخ( .٢٧٣٠

 .بن عاقر
إين ألرضب :  اليتـيم فقالـتُر عنـدها أدبِكُروت عن عائشة أم املؤمنني أنه ذ

 .سطَْبنَاليتيم حتى ي
 . وهشام بن حسان،عبةُ ش:وعنها

 .ق بطن من العتيكْشَالو: قال ابن ماكوال

                                                        
 ).٣٥/٢٠٨: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٦٢ 

 
 .ريرَبنت ج )١(ةَّيِفَص) ق( .٢٧٣١
 .ةَّيِاعَُز حكيم اخلِّمُعن أ

 .ص عنهاْفَ حِّمُها أِّمُابة بنت عجالن عن أَبَروت ح
 ُُّمدري أْبـــَحـــة العْلَحــة بـــن أيب طْلَبنـــت احلـــارث بـــن ط )٢(ةَّيِفَصــ) ق ت د( .٢٧٣٢

 .حاتْلَّطلحة الط
 .زاعيُف اخلَلَحة بن عبد اهللا بن خْلَوهو ط

ــت عليهــاِّمُ عائــشة أ:روت عــن  عبــد اهللا بــن خلــف ْرصَ قــ املــؤمنني وكانــت نزل
 .ة ونساء أهل البرصةّيِفَ فسمعت منها ص،بالبرصة

 . وحممد بن سريين، قتادة:روى عنها
 .»الثقات«ذكرها ابن حبان يف 

َّ ثنا مه:انَّفَثنا ع: قال أمحد ة ابنة َّيِفَ عن ص، عن حممد بن سريين،نا قتادةأ :امَ
ل صـالة حـائض َبـْقُال ت«: قـالاحلارث عن عائـشة أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم 

 .»إال بخامر
                                                        

 ).٣٥/٢٠٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٢٠٩: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٦٣ 
ــُ حُة بنــتَّيِفَصــ) ع( .٢٧٣٣ ْســعنةب بــن َطــَْخ بــن أّيَي عــامر بــن : لبــة، ويقــالْعَ بــن ثَ

حـــام بـــن َّ بـــن النْرضَّعبيـــد بـــن كعـــب بـــن اخلـــزرج بـــن أيب حبيـــب بـــن النـــ
 . املؤمننيُُّم أ،يةِرضَّينحون الن: حوم، ويقالْنَي

ة بنـــت َّرَهـــا بـــُّمُ وأ،لـــيهام الـــسالممـــن بنـــات هـــارون بـــن عمـــران أخـــي موســـى ع
يف رمضان سنة سبع  )١(َْربيَ خعام سباها رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ،لَءوَمَس

 .واصطفاها ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها
 . صىل اهللا عليه وسلمروت عن رسول اهللا

ني بـن َسُفـل، وعـيل بـن احلـْوَ إسحاق بن عبد اهللا بـن احلـارث بـن ن:روى عنها
ّعتـُوان، وموالها يزيد بن مْفَسلم بن صُ وم،انةَنِ، وموالها ك)ق س د م خ(يلع  ،بَ

 .وابن أخيها
وذكر ابن عبد الرب أن صفية التي روى إسـحاق بـن عبـد اهللا بـن احلـارث امـرأة 

 فــاهللا ،أخــرى، وأن التــي روى عنهــا مــسلم بــن صــفوان امــرأة أخــرى مــن الــصحابة
 .أعلم

 .هـ٣٦سنة : ني، وقال غريهتوفيت سنة مخس: قال الواقدي
شـــية َرُ الق،حـــةْلَثامن بـــن أيب طُبة احلاجـــب بـــن عـــْيَ شـــُبنـــت )٢(ةَّيِفَصـــ) ع( .٢٧٣٤

 .ريةَدْبَالع
ة بنـت سـفيان َّرَ عـثامن بـُّمُها أُّمُ أ،ال يصح هلا رؤية: ُّارقطنيَّهلا رؤية، وقال الد

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر. من خيرب:  يف األصل)١(
 ).٣٥/٢١١: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٦٤ 
 .لمي أخت أيب األعور السلميُّبن سعيد بن قانف الس

 وأسـامء بنـت أيب ، وعبـد اهللا بـن عمـر، اهللا عليـه وسـلم النبي صـىل:روت عن
ْة املعروفة بحبيبة بنت أيب جتَّرَبكر، وب  وأم ، وأم حبيبـة، وأم سـلمة، وعائشة،راةَ

عــن :  وعــن األســلمية، وقيــل،بة بــن عــثامنْيَ وأم ولــد لــش،عــثامن بنــت أيب ســفيان
 .م عن عثامن بن طلحةْيَلُامرأة من بني س
رسة عـىل خـالف فيـه، واحلـسن ْيـَل بـن مْيَدُ وبـ، بـن مهـاجر إبراهيم:روى عنها

 َْريبُ وابن أخيها عبد احلميد بن ج،مْيَثُ وعبد اهللا بن عثامن بن خ،اقَّنَسلم بن يُبن م
حممـد : ر، وعبيـد بـن أيب صـالح، وقيـلْوَ وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن أيب ث،بن شيبة

َحمبــن عبيــد بــن أيب صــالح، وعمــر بــن عبــد الــرمحن بــن   ،تــادةَ، وقُّميْهَّصن الــسْيــُ
ري بن َبُبة بن جْيَ وابن ابن أخيها مصعب بن ش،يبران احلجْمِها حممد بن عُْطبِوس
ها منصور ُكيم، وابنَغرية بن حُ وامل،بةْيَافع بن عبد اهللا بن شَسُ وابن أخيها م،شيبة

 ،احَبـَقـوب بـن عطـاء بـن أيب رْعَ وي،رانْهِ وميمون بن م،يباحلجعبد الرمحن بن 
 .وأم صالح بنت صالح

 .يج منها وقد أدركهاَرُمل يسمع ابن ج: كي عن ابن معني قالُح
 .»الثقات«ان يف التابعني من َّبِوذكرها ابن ح

 امــرأة عبــد ،قفيــةَّبيــد بــن مــسعود الثُبنــت أيب ع )١(ةَّيِفَصــ) ق س د م خــت( .٢٧٣٥
 .ابَّبيد الكذُخت املختار بن أيب عُ وهي أ،اهللا بن عمر

 .ر بن اخلطاب وحكت عنهرأت عم

                                                        
 ).٣٥/٢١٢: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٦٥ 
 ، وعائــشة،]ب-٢٢٧[صةْفــَ وح، القاســم بــن حممــد بــن أيب بكــر:وروت عـن
 .هات املؤمننيّمُوأم سلمة أ
ج، وسامل بن عبد اهللا بن عمـر، وعبـد اهللا بـن َرَْعبن قيس األُمحيد  :روى عنها

 .ة، وموسى بن عقبة، ونافع موىل ابن عمرَّوان بن أميْفَدينار، وعبد اهللا بن ص
 .ة ثقةَّة تابعيَّمدني: ُّيلْجِقال الع

 .»الثقات«وذكرها ابن حبان يف 
ًإنام روى مسلم هلا حديثا واحدا من حديث نافع عنها عن بعض أزواج النبي  ً

ال حيـل المـرأة تـؤمن «: صىل اهللا عليه وسلم عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنـه قـال
ِباهللا واليوم اآلخر أن حت  . احلديث»...الث إال عىل زوجيت فوق ثَ عىل مَّدُ

 عـن نـافع عـن صـفية عـن بعـض أزواج النبـي، وقد اختلف عـىل نـافع فيـه فقيـل
عنــه عنهــا عــن بعــض أزواج النبــي صــىل اهللا : عنــه عنهــا عــن حفــصة، وقيــل: وقيــل

عنــه : عنــه عنهــا عــن عائــشة أو حفــصة، وقيــل: عليــه وســلم وهــي أم ســلمة، وقيــل
 . كالمهاعنهام عن عائشة، أو حفصة أو عنهام

 .مةْصِ عُبنت )١(ةَّيِفَص) س د( .٢٧٣٦
 . بحديث تقدم يف ترمجتهُّيَْرص البُّربيْنَطيع بن ميمون العُ م: وعنها.عن عائشة

 .ِّينَّامِاب بن عبد العزيز احلَّتَة عَّدَجة، َّطيَبنت ع )٢(ةَّيِفَص) د( .٢٧٣٧
 .اب بن عبد العزيزَّتَ وعنها ع.عن عائشة يف نبيذ التمر والزبيب

                                                        
 ).٣٥/٢١٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٢١٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٦٦ 
 .بةْيَحُ أخت د،بةْيَلُبنت ع )١(ةَّيِفَص) ت د بخ( .٢٧٣٨

 .ِّيَْربنَتا عبد اهللا بن حسان العَّدَومها ج
ـــت ْيَة أبيهـــا قَّدَ، وعـــن جـــِّيَربْنـــَملـــة بـــن عبـــد اهللا العْرَها حِّدَ جـــ:روت عـــن لـــة بن

ْخم  .ً وهلا صحبة أيضا،رمةَ
 .ُّيَْربنَان العَّسَروى عنها عبد اهللا بن ح

رمــة ْكِة مــن بنــي مــازن بــن منــصور بــن عَّ املازنيــْرسُ بــُبنــت )٢(ءَّامَّالــص) ٤( .٢٧٣٩
َالن، واسمها هبْيَس غْيَصة بن قفبن ح  . هلا صحبة،مةْيَُهب: ة ويقالَّيُ

 .ته، وقيل خالتهَّمَع:  وقيلْرسُوهي أخت عبد اهللا بن ب
عــن عائــشة عنــه يف النهــي عــن :  وقيــل،روت عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم

 .م يوم السبتْوَص
 .بن زياد وأبو زيادة عبيد اهللا ،ْرسُ عبد اهللا بن ب:ى عنهارو

 : أهـل بيـت أربعـة صـحبوا رســول اهللا:مْيَحـُقـال يل د: رعـة الدمـشقيُقـال أبـو ز
 .ءَّامَّ وابنته أختهام الص، عبد اهللا وعطية:بناه، واْرسُب

 .بةْحُث بن بكر، هلا صَْي من بني ل،يثيةَّالل )٣(تةْيَمُص) س( .٢٧٤٠
ر النبي صـىل اهللا عليـه ْجُة من بني عبد الدار، وكانت يتيمة يف حَّيِراَّالد: وقيل
 .وسلم

                                                        
 ).٣٥/٢١٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٢١٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٢١٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٢٦٧ 
 باملدينـــة فليمـــت فـــإين أشـــفع لـــه َاع مـــنكم أن يمـــوتَمـــن اســـتط« :روت عنـــه
 .»وأشهد له

عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عمـر، :  عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وقيـل:روى عنها
 .روى هلا النسائي هذا فقط



 ٢٦٨ 

 
ة ابنــة َّميِة اهلاشــَّشــيَرُبري بــن عبــد املطلــب القُّ الــزُبنــت )١(ةعباُضــ) ق س د( .٢٧٤١

 . رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمِّمَع
ــف بنــي زهــرة)٢(وكانــت حتــت املقــداد  عبــد اهللا : فولــدت لــه، بــن األســود حلي

يوم اجلمل مع عائشة، وكريمة بنت املقداد ثـم خلـف عليهـا عبـد الـرمحن  )٣(تلُق
 بـــن ئــذ بــن أيب وهــب بــن عمــرو بــن عااتكــةعهــا ُّمُوث وأُغــَســود بــن عبــد يبــن األ

 .عمران بن خمزوم
 . وعن زوجها املقداد، النبي صىل اهللا عليه وسلم:روت عن
هرمـز  وعبد اهللا بن عبـاس، وعبـد الـرمحن بـن ،يبَسُ سعيد بن امل:روى عنها

ك، وعائــشة أم بــيط امــرأة أنــس بــن مالــناألعــرج، وعــروة بــن الــزبري، وزينــب بنــت 
ة َّدَكـم جـَ احلُّمُأ:  حكيم، ويقالُّمُها أُتْخُ وأ، وابنتها كريمة بنت املقداد،املؤمنني

 .إسحاق بن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل
ًروى هلا أبو داود وابن ماجه حديثا عـن زوجهـا حـديث التقاطـة الـدنانري التـي 

 .ذْرُأخرجها اجل
                                                        

 ).٣٥/٢٢١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .املقدام، خطأ:  يف األصل)٢(
 .قيل: »هتذيب الكامل« يف مطبوعة )٣(



 ٢٦٩ 
اية هشام بن عروة عن أبيه عـن ضـباعة ًوروى هلا ابن ماجه حديثا آخر من رو

 وتقــدم هلــا آخــر يف ترمجـة الفــضل بــن الفــضل املــديني .يف االشـرتاط يف احلــج
 . مجيع ماهلا عندهمفهذا
دي ْعــَام بــن مَدْقــِبنــت امل: داد بــن األســود، ويقــالْقــِبنــت امل )١(اعةَبُضــ) د( .٢٧٤٢

 .عةْيَبُض: ب، ويقالِرَك
 .ُّراينَْهر البْجُب بن حَّلَُه امل: وعنها،روت عن أبيها
 مـن أهـل ُّيلََج ثنا أبو عبيدة الوليد بـن كامـل الـب:شايثنا عيل بن ع: قال أمحد

 داد بن األسـودِْقباعة بنت املُ عن ض،ُّراينَْهر البْجُب بن حَّلَُه حدثني امل:صِْمح
َّصـىل[ما رأيـت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم : عن أبيها أنه قال] أ-٢٢٨[ َ[)٢( 

 ُدُمْصَ وال شجرة إال جعله عىل حاجبه األيمن واأليرس وال يـٍد وال عودإىل عمو
 .ًداْمَله ص

ر أو ْجُ عن ح، حدثني الوليد بن كامل: ثنا بقية:هِّبَثنا يزيد بن عبد ر: قال أمحد
 ،دي كــربْعـَ حـدثتني ضــبيعة بنـت املقـداد بـن م:ّراينْهـَب البَّلـَُهر بـن املْجـُأيب ح

 ال ،ه ذلـــكْبِ كـــان إذا صـــىل إىل عمـــود أو خـــشبة أو شـــأن رســـول اهللا« :عـــن أبيهـــا
 .» ولكن جيعله عىل حاجبه األيرس، عينيهَبْصُجيعله ن

 .وقد تقدم له طريق أخرى يف ترمجة املهلب بن حجر

                                                        
 ).٣٥/٢٢٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 . زيادة من املصدر)٢(



 ٢٧٠ 

 
 .رابُ غُّمُأ )١(حةْلَط) ق د( .٢٧٤٣

 وعـــن عقيلــة مـــوالة لبنــي فـــزارة، عـــن ،انَّباتـــة عــن عـــثامن بــن عفـــُ ن:روت عــن
 . بنت احلرسالمة

م حـديثها يف ترمجـة سـالمة بنـت َّ تقـد. ووكيـع،مـروان بـن معاويـة :روى عنها
 .ّرُاحل

                                                        
 ).٣٥/٢٢٥: (»املهتذيب الك«) ١(



 ٢٧١ 

 
 .افةَذُ والدة عبد اهللا بن مالك بن ح،عْيَبُبنت س )١(اليةَالع) س د( .٢٧٤٤

رهـــــا املــــــاء ِّهَطُي« : املـــــؤمنني ميمونــــــة بنـــــت احلـــــارث حــــــديثِّمُ أ:روت عـــــن
 .»ظَرَوالق

 .د اهللا بن مالك بن حذافة ابنها عب:وعنها
 .، ثقةةَّعيِة تابَّنيَدَم: ُّيلْجِقال الع

 .روى هلا أبو داود والنسائي هذا فقط
 ، عبــــد اهللاُُّمى أَنــــْكُ ت، املــــؤمننيُُّميق أِّدِّبنــــت أيب بكــــر الــــص )٢(عائــــشة) ع( .٢٧٤٥

ينـة َُذاب بـن أَّتـَمر بـن عبـد شـمس بـن عْيَوُ رومان بنت عامر بـن عـُُّمها أُُّموأ
 .انةَِنم بن مالك بن كْنَان بن احلارث بن غْمهُع بن دْيَبُسبن 
 .م بــن مالــك بــن كنانــةْنَ وأمجعــوا أهنــا مــن بنــي غــ،غــري ذلــك يف نــسبها:  وقيــل

: بثالث وقيـل: جها رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قبل اهلجرة بسنتني وقيلَّوَزَت
ـــت ســـت ســـنني، وبنـــى هبـــا بامل دينـــة بعـــد بـــسنة ونـــصف، أو نحـــو ذلـــك، وهـــي بن

 .ال سنة اثنتني من اهلجرةَّوَر يف شْدَفه من وقعة بَْرصنُم

                                                        
 ).٣٥/٢٢٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٢٢٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٧٢ 
ب، وعـن محـزة بـن عمـرو ِّيـَّ النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم الكثـري الط:روت عن
امـة بنـت َدُ وأبيها أيب بكر الـصديق، وج،اص، وعمرَّ، وسعد بن أيب وقِّاألسلمي

 .ة، وفاطمة الزهراءَّديََسب األْهَو
 مرسل، وإبراهيم بن يزيد النخعي كذلك، ُّميْيَّهيم بن يزيد الت إبرا:روى عنها

وإسحاق بن طلحة بن عبيد اهللا، وإسـحاق بـن عمـر، واألسـود بـن يزيـد النخعـي، 
وأيمـــن املكـــي، وثاممـــة بـــن حـــزن، وجبـــري بـــن نفـــري، ومجيـــع بـــن عمـــري التيمـــي، 

عبــد واحلــارث بــن عبــد اهللا بــن أيب ربيعــة، واحلــارث بــن نوفــل بــن احلــارث بــن 
ك، ومل ْيـَرُاملطلب، واحلسن البرصي، ومحزة بن عبد اهللا بن عمر، وخالد بن د

َّوخبـــاب مل يـــسمع منهـــا، : يـــدركها، وخالـــد بـــن ســـعد، وخالـــد بـــن معـــدان، وقيـــل
 وأبو زياد ،بيب بن عبد اهللا بن الزبري، وخالس بن عمروُخصاحب املقصورة، و

ن، وذكـوان َّامَّ أبـو صـالح الـسمـة بـن عبـد الـرمحن، وذكـوانَثْيَ وخ،خيار بن سلمة
أبــو عمــرو، وربيعــة بــن عمــرو ولــه صــحبة، وزاذان أبــو عمــر الكنــدي، وزرارة بــن 

د بـــن أســـلم، وزيـــد بـــن خالـــد ْيـــَش، وزْيَبـــُ بـــن حُّرِأوىف، وزرارة غـــري منـــسوب، وز
مل يسمع منها، وسامل بن عبد اهللا بن عمر، : د، وقيلَْع، وسامل بن أيب اجلُّنيَُهاجل

 والسائب بن يزيد، وسعد بن هـشام بـن عـامر األنـصاري، وسـعيد ،النبوسامل س
ــــَبــــن جبــــري، وســــعيد بــــن أيب ســــعيد امل ــــن ُربْق ي، وســــعيد بــــن العــــاص، وســــعيد ب

إن كــان - ُّاعــيَُزاء اخلَوَ، وســليامن بــن يــسار، وســبريــدةامن بــن ْيَلُب، وســِّيَسُاملــ
َ، ورش-ًحمفوظــا َيــح بــن أرطــأة، ورشُ ِيــح بــن هــانئ، ورشُ ، وأبــو وائــل ُّينَزْوَهلــيــق اَ

عة بـن َصْعـَر، وصْيَدُشب، وصالح بن ربيعة بن اهلـْوَر بن حْهَشقيق بن سلمة، وش
وس، وطلحـة بـن عبـد اهللا بـن عـثامن بـن عبيـد اهللا بـن ومعاوية عـم األحنـف، وطـا

معمر التيمي، وعابس بن ربيعة النخعي، وعاصم بن محيد، وعـامر بـن سـعد بـن 
 وعباد بن محزة بن عبد اهللا بن الزبري، وعمه عباد بن أيب وقاص، وعامر الشعبي،
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، بريــدةعبـد اهللا بـن الــزبري، وعبـاد بــن الوليـد بــن عبـادة بــن الـصامت، وعبــد اهللا بـن 

 البرصي، وابن أختها عبد اهللا بن الزبري، وعبد اهللا وأبو الوليد عبد اهللا بن احلارث
هلاد، وعبد اهللا بن شقيق بن أيب سلمة املاجشون مرسل، وعبد اهللا بن شداد بن ا

، وعبد اهللا بن شهاب، وعبد اهللا بن عامر بن ربيعـة، وعبـد اهللا بـن عبـاس، ُّْيليَقُالع
، وعبــد اهللا بــن ْريَمــُبيــد بــن عُكــة، وعبــد اهللا بــن عْيَلُوعبــد اهللا بــن عبيــد اهللا بــن أيب م

س، وابن أخيها ْيَوخ، وعبد اهللا بن أيب قُّرَيم، وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن فكَُع
عبـد اهللا بــن حممــد بــن أيب بكــر الــصديق، وعبــد اهللا بــن أيب عتيــق حممــد بــن عبــد 

، وعبـد ]ب-٢٢٨[ وعبد اهللا بن واقد بن عبـد اهللا بـن عمـر بـن اخلطـاب،الرمحن
، وعبــــد الــــرمحن بــــن األســــود بــــن يزيــــد ُّالبهــــيها، وعبــــد اهللا ُيعِضــــَاهللا بــــن يزيــــد ر

بن هشام، وعبد الرمحن بن الرمـاح إن كـان النخعي، وعبد الرمحن بن احلارث 
ُحمفوظا، وعبد الرمحن بن سعيد بن وهب، وعبد الرمحن بن ش ، ُّريَْهامسة املً

ج، وعبيـد اهللا بـن عبـد ْيَرُوعبد الرمحن بن عبد اهللا بـن سـابط، وعبـد العزيـز بـن جـ
وعراك ، ريَمُد، وعبيد بن عَْعبة، وعبيد اهللا بن عياض، وعبيد بن أيب اجلْتُاهللا بن ع

بن مالك، وابن أختها عروة بـن الـزبري، وعـروة املـزين، وعـزرة بـن عبـد الـرمحن 
مرسل، وعطاء بن أيب رباح املكي، وعطاء بن يسار، وعكرمة، وعلقمة بن قيس 
النخعي، وعلقمة بن وقاص، وعـيل بـن احلـسني بـن عـيل، وعمـرو بـن سـعيد بـن 

مــرو بــن العــاص ومــات العــاص، وأبــو ميــرسة عمــرو بــن رشحبيــل اهلمــداين، وع
قبلهـــا، وعمـــرو بـــن غالـــب اهلمـــداين، وعمـــرو بـــن ميمـــون، وعمـــران بـــن حطـــان، 
وعوف بن احلارث بن الطفيل رضيعها، وعياض بن عروة، وعيسى بن طلحة بن 

، وابن أخيها القاسم بن حممد، نوفل بن احلارث، وفروة بن وغضيفعبيد اهللا، 
 بن شهاب، وأبـو سـعيد كثـري بـن والقعقاع بن حكيم، وقيس بن أيب حازم، وكثري

ـــك بـــن أيب عـــامر األصـــبحي، وجماهـــد، ،عبيـــد الكـــويف رضـــيعها، وكريـــب  ومال
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وحممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي، وحممد بن األشعث بن قـيس، وحممـد 
بن زياد اجلمحي، وحممد بن سريين، وحممد بن عبد الرمحن بـن احلـارث بـن 

ني، وحممـد بـن قـيس بـن خمرمـة بـن هشام، وأبو جعفر حممد بن عـيل بـن احلـس
ـْنُرش، وحممـد بـن املَتـْنُاملطلب، وحممد بـن امل  ُّييلَقـُدر، ومـروان أبـو لبابـة العكَ

ــرصي، ومــرسوق بــن األجــدع، ومــ ف بــن عبــد اهللا بــن ِّرَطــُع أبــو حييــى، ومَدْصِالب
م مـوىل ابـن عبـاس، ومكحـول َسْقِب، ومَْطنَري، واملطلب بن عبد اهللا بن حِّخِّالش
 يسمع منها، وموسى بن طلحة بن عبيد اهللا، وميمون بن أيب شبيب، وميمون ومل

م، ونــافع بــن عطــاء، ونــافع مــوىل ابــن عمــر، ِعــْطُبــن مهــران، ونــافع بــن جبــري بــن م
 والنعامن بـن بـشري، ومهـام بـن احلـارث، وهـالل بـن يـساف، وحييـى بـن اجلـزار،

 وحييـى بــن ،وحييـى بـن سـعيد بـن العـاص، وحييـى بــن عبـد الـرمحن بـن حاطـب
وس، ويزيـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن الـــشخري، ويعـــىل بـــن عقبـــة، بنابـــيعمـــر، ويزيـــد بـــن 

ويوسف بن ماهك، وأبو أمامة بن سهل، وأبو بردة بن أيب موسى، وأبـو بكـر بـن 
عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وأبو اجلوزاء الربعي، وأبو حذيفة األرحبي، 

لــزبري املكــي، وأبــو ســلمة بــن عبــد وأبــو حفــصة موالهــا، وأبــو احلــويرث، وأبــو ا
الــرمحن، وأبــو الــشعثاء املحــاريب، وأبــو الــصديق النــاجي، وأبــو ظبيــان اجلنبــي، 
 وأبو العالية، وأبو عبد اهللا اجلديل، وأبو عبيدة بن عبد اهللا بن مـسعود، وأبـو عتبـة

ــــه ــــَّ، وأبــــو عــــثامن النعــــىل خــــالف في ــــو عــــُّديْه ــــو عْذُ، وأب ــــه إدراك، وأب ــــِطَرة ول ة َّي
يل، وأبـو َذُح اهلـْيِلـَ، وأبو املتوكل النـاجي، وأبـو املُّميْرَبة اجلَالِ، وأبو قُّعيِوادال

يــرة، وأبـو يــونس موالهــا، َرُرب، وأبـو هْقــَفــل بـن أيب عْوَموسـى األشــعري، وأبـو ن
ة بنت عبد اهللا، وبنانة بنت َّميُوبنت أخيها أسامء بنت عبد الرمحن بن أيب بكر، وأ

َان، وهبَّيــــَانـــة مــــوالة عبـــد الــــرمحن بـــن حَنُ، وبةَّيِمَشْبــــَيزيـــد الع ة مــــوالة أيب بكــــر َّيـــُ
ة بنت دجاجة، ومجيلة بنت عباد، وبنت أخيها حفصة بنت عبد ْرسَالصديق، وج
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ة عاصـم بـن َّدَثـة جـْيَمُرة بنت غالـب، ورْقِن البرصي، ودَسَ احلُّمُة أْريَ وخ،الرمحن

، وزينـب بنـت أيب سـلمة، وزينـب ثة ومل تنـسبْيَمُعمر بن قتادة، وهلا صحبة، ور
ـــَّيَمُة، وســـائبة مـــوالة الفاكـــه، وســـَّميْهَّبنـــت نـــرص، وزينـــب الـــس ة َّيَمُية، وســـْرصَة الب

 وصــفية ،ة بنــت شــيبةَّيِفَحــات، وصــْلَّة، وصــفية بنــت احلــارث أم طلحــة الطَّيــَِكتَالع
ْعصمةبنت أيب عبيد، وصفية بنت    وهلـاْرسُأخـت بـ: ، والصامء بنت برس، ويقـالِ

ة َّمـَرة عْمَ وع،رة بنت عبد الرمحنْمَ وع،صحبة، وعائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا
َّري امــرأة مــرسوق، وكريمــة بنــت مهــِمــَ وق،افةَصــْرِمقاتــل بــن حيــان، وق م، َثْلــَام، وكَ

املكيـة، ومـسيكة قمة، ْلَ علقمة بن أيب عُّمُانة أَجْرَ كلثوم بنت عمرو، ومُّمُأ: وقيل
ر، وأم ْدَحَأم أيب بكر، وأم ج:  بن رشيك، وأم بكر، ويقالومعاذة العدوية، وهند

َأم مح: محيد، ويقال ة املدنيـة موالهتـا، وأم سـامل َّرَذ ُّمُدة بنت عبـد الـرمحن، وأْيُ
 وأختها أم كلثوم بنت أيب بكر، وأم كلثوم غـري ،، وأم علقمة]أ-٢٢٩[بنت مالك

 .منسوبة، وأم حممد امرأة زيد بن عبد اهللا بن جدعان
ل عائـشة عـىل ْضَفـ«قال أبو موسى األشعري عن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم 

 . رواه البخاري»ساء كفضل الثريد عىل سائر الطعامالن
 عــن عمــرو بــن العــاص قلــت لرســول اهللا صــىل اهللا :هــديَّوقــال أبــو عــثامن الن

: جــال؟ قــالِّ الرَنِفمــ:  قلــت.»عائــشة«:  قــال؟ إليــكُّ النــاس أحــبُّأي: عليـه وســلم
 .»أبوها«

 ٌمد حديثما أشكل علينا أصحاب حم: وقال أبو بردة بن أيب موسى عن أبيه
 .ًقط فسألنا عائشة عنه إال وجدنا عندها منه علام

رأيــــت مــــشيخة أصــــحاب حممــــد األكــــابر : حي عــــن مــــرسوقُّوقــــال أبــــو الــــض
 .يسألوهنا عن الفرائض
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الـصادقة بنـت حـدثتني : كان مرسوق إذا حدث عن عائشة قـال: ُّعبيَّوقال الش
َُّرببيبة حبيب اهللا املَالصديق، ح  .أة من فوق سبع سامواتَ

 وأحــسن ، وأعلــم النــاس،كانــت عائــشة أفقــه النــاس: قــال عطــاء بــن أيب ربــاح
 .ًالناس رأيا يف العامة

 عائشة إىل علم مجيع أزواج النبي صىل اهللا عليه ُمْلِع عُلو مج: ُّهريُّوقال الز
 . عائشة أفضلُمْلِان عوسلم وعلم مجيع النساء لك

َّا مجَّدِومناقبها كثرية ج  . أبيها وزوجها عىل الناس فرضُّبُها وحُّبُة، وحً
 ،هــ٥٨سـنة : هـ، وقـال غـريه٥٧توفيت سنة : قال ابن عيينة عن هشام بن عروة

يف شوال، وصىل عليها أبو هريرة ودفنت بعد الوتر بـالبقيع، :  وقيل،يف رمضان
ـــ وعـــروة ابنـــا الـــزبري،بـــد اهللا ع:ونـــزل يف قربهـــا مخـــسة ـــا  )١(د اهللا، والقاســـم وعب ابن
 . وعبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر،حممد بن أيب بكر

 وتـويف رسـول اهللا صـىل ،ار وغري واحد من أهل العلـمكََّذكر ذلك الزبري بن ب
 .اهللا عليه وسلم وهي بنت ثامن عرشة سنة ريض اهللا عنها

ة َّيـــــِرْهُّة الزَّيِشـــــَرُ القاصَّقـــــَبـــــن أيب وبنـــــت ســـــعد  )٢(عائـــــشة) س ت د خ( .٢٧٤٦
 .ةِّينََدامل
ًإهنــا رأت ســتا مــن أزواج : ة عــن عائــشة، ويقــالَّرَم ذُ وعــن أ، أبيهــا:روت عــن

 .النبي صىل اهللا عليه وسلم

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عبيد اهللا:  يف األصل)١(
 ).٣٥/٢٣٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٧٧ 
ن عيـد بـ وأيـوب الـسختياين، واجل، إسـامعيل بـن إبـراهيم بـن عقبـة:روى عنهـا
بة، وخزيمة غري منسوب، وصـخر تي وجناح النجار، واحلكم بن ع،عبد الرمحن

بن جويرية، وأبو الزناد عبد اهللا بن ذكـوان، وعبـد اهللا بـن عبيـدة الربـذي، وعـثامن 
بن عبد الرمحن الوقايص، وأبو قدامة عثامن بن حممـد بـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا 

جـاد بـن موسـى بـن سـعد بـن أيب ب وحممد بن ،بن عمر العمري، ومالك بن أنس
 .دة بنت نائلْيَبُ بن مسامر، ويوسف بن يعقوب املاجشون، وع ومهاجر،اصَّقَو

 .»الثقات«ذكرها ابن حبان يف 
 .هـ١١٧ت سنة مات: قال حممد بن سعد وخليفة وابن أيب عاصم

 : أخرى يقال هلاٌوهلم شيخة
 . من أهل البرصة،بنت سعد )١(شةِعائ .٢٧٤٧
 .، وحفصة بنت سريينيَْرص احلسن الب:عن
 .ًرت متييزاِكُ ذ.د املرتوكنيَلة أحَبَمرو بن جَع عبد الرمحن بن :وعنها
ْالتيميةة َّشيَرُبيد اهللا القُحة بن عْلَ طُبنت )٢(عائشة) ع( .٢٧٤٨  .نيةََد عمران املُُّم أَّ
 تزوجهـا ابـن خاهلـا عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن ، أيب بكـرُ كلثـوم بنـتُّمُها أُّمُأ

ل عنهـا فخلـف عليهـا ِتـُقَ ف،بريُّأيب بكر فامت عنها ثم خلف عليها مصعب بـن الـز
ها َقَدْصـــَ أ،مـــي وكانـــت مـــن أمجـــل نـــساء قـــريشْيَّمـــر التْعَعمـــر بـــن عبيـــد اهللا بـــن م

 .مصعب بن الزبري ألف ألف درهم
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 ٢٧٨ 
 :قال بعض الشعراء

ــ ــلُعْضُب ــألف ألــف كام ــاة ب    ســادات اجليــوش جياعــاُوتبيــت   ٍ الفت
 . املؤمننيِّمُ خالتها عائشة أ: روت عن
 وابنها طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن ،رةْمَيب بن أيب عبَ ح:روى عنها

أيب بكر، وابن أخيها طلحة بن حييى بن طلحة بن عبيد اهللا، وعبـد اهللا بـن يـسار، 
، وابن أخيها معاويـة بـن ويل بن عمرَضُد، وفْيَوُوعطاء بن أيب رباح، وعمر بن س
موسى بن عبـد  )١(بن أخيهااوهال بن عمرو، ِْنإسحاق بن طلحة بن عبيد اهللا، وامل

 .اهللا بن إسحاق بن طلحة، ويوسف بن ماهك
 .ثقة حجة: قال ابن معني
 . ثقة، تابعية،نيةَدَم: ُّيلْجِوقال الع

 .أدهباث الناس عنها لفضائلها وَّدَ ح،ٌليلةَامرأة ج: وقال أبو زرعة الدمشقي
 .»الثقات«ذكرها ابن حبان يف 

عــــــرف أبوهــــــا بمــــــسعود بــــــن ُويــــــة، ويَدَعود العْسَبنــــــت مــــــ )٢(عائــــــشة) ق( .٢٧٤٩
 .ءَامْجَالع
: ويقــال] ب-٢٢٩[  وابنهــا،رْقَّ إبــراهيم بــن أيب الــص: وعنهــا. أبيهــا:روت عـن

                                                        
 .بتناه من املصدروما أث.... ووائل ابن أخيها:  يف األصل)١(
 ).٣٥/٢٣٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٧٩ 
 . تقدم حديثها يف ترمجة أبيها.انةَكُحة بن يزيد بن رْلَابن أختها حممد بن ط

الن ْجـــــَافـــــع بـــــن مالـــــك بـــــن العَفاعـــــة بــــن رِبيـــــد بـــــن رُ عُبنـــــت )١(دةْيــــَبُع) د( .٢٧٥٠
 .ُّقيَرُّري الزاألنصا

روى أبو داود من حديث أيب خالد الداالين عن حييى بن إسحاق بن عبد اهللا 
يدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعـة عـن أبيهـا عـن النبـي صـىل ُه محِّمُبن طلحة عن أ

 .ًاهللا عليه وسلم يف تشميت العاطس ثالثا
 .ٌةَّجازيِل حِب ناُبنت )٢(دةعبي) م( .٢٧٥١
 . وقاصعائشة بنت سعد بن أيب: عن
 وحممـد بـن عمـر ،يب بـن ناصـحِصَ، واخلـُّرويَ إسحاق بـن حممـد الفـ:وعنها
 .ن بن عيسىْعَ، ومُّديِالواق

 .»الثقات«ذكرها ابن حبان يف 
 ثنــا :ُّ ثنــا إســحاق بــن حممــد الفــروي:ثنــا عــيل بــن عبــد العزيــز: الطــرباينقــال 

ن النبي صىل أ« : عن سعد بن أيب وقاص، عن عائشة بنت سعد،دة بنت نابلْيَبُع
 .»ًاهللا عليه وسلم كان يرشب قائام

 عن إسـحاق بـن ،ِّسابوريْيَّ النْرصَعن أمحد بن ن »الشامئل«رواه الرتمذي يف 
 .حممد
 .ِّفاريِفي الغْيَهبان بن صُبنت أ )١(سةْيَدُع) ق ت( .٢٧٥٢
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 ٢٨٠ 
 .، وعيل بن أيب طالب أبيها:عن

لكبري بن احلكم بن  وعبد ا،يد مؤذن مسجد جرادارَبُ عبد اهللا بن ع:روى عنها
 تقــدم حــديثها يف . شــيخ حلــامد بــن ســلمةُّميلْسَقــ، وأبــو عمــرو الُّعمـرو الغفــاري
 .ترمجة أبيها
ِّرضُر بن مَمَْس أُبنت )٢(لةْيِقَع) د( .٢٧٥٣  .ُّس الطائيَ

 تقـــدم حـــديثها يف ترمجـــة .دة بنـــت جــابرْيَوُ ابنتهــا ســـ: وعنهـــا.روت عــن أبيهـــا
 .أبيها
 .ارةَزَني فموالة لب، )٣(لةْيِقَع) ق د( .٢٧٥٤

ة َّدَيلة جِقَع:  قال أبو داود.وعنها طلحة أم غراب. روت عن سالمة بنت احلر
 .عيل بن غراب
ة َّدَكون كل واحدة منهام جتراب أو ُم غُحة أْلَته طَّدَواألشبه أن ج: قال شيخنا

 .له، واهللا أعلم، تقدم حديثها يف ترمجة سالمة بنت احلر
ة، َّنيـــََدة املَّرارة األنــصاريُد بــن زْعَبــن ســـبنــت عبـــد الــرمحن  )٤(رةْمــَع) ع( .٢٧٥٥

 .ر عائشةْجَوكانت يف ح، ال حممد بن عبد الرمحنَجِّوالدة أيب الر
 رافع بن خديج، وعبيد بن رفاعة، ومروان بن احلكم، وحبيبة بنت :روت عن
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 ٢٨١ 
ْل، ومحْهَس  ِّمُ سلمة، وأُّمُ حبيبة، وعائشة أم املؤمنني، وأُّمُش، وهي أْحَنة بنت جَ
 .شام بنت حارثة بن النعامن، وهي أختها ألمهاه

ــُريــق بــن حُحارثــة بــن أيب الرجــال، وزابنهــا  ابــن :روى عنهــا يم، وســعد بــن كَ
ار، وعبد اهللا بن أيب بكـر بـن حممـد بـن عمـرو َسَليامن بن يُ، وسُّ األنصاريسعيد

بــن حــزم، وعبــد ربــه بــن ســعيد األنــصاري، وعــروة بــن الــزبري، وعمــرو بــن دينــار، 
 ابنها مالك بن أيب الرجال، وحممد بن أيب بكـر بـن عمـرو بـن حـزم، وابنهـا وابن

ابـن أخيهـا حممـد بـن عبـد :  وأخوهـا، ويقـال،أبو الرجال حممد بن عبـد الـرمحن
الـرمحن، وحممــد بــن مـسلم بــن شــهاب الزهــري، وحييـى بــن ســعيد األنــصاري، 

كر بن حممد بن  وابن أختها أبو ب،وابن أخيها حييى بن عبد اهللا بن عبد الرمحن
 .عمرو بن حزم، ورائطة املزنية، وفاطمة بنت املنذر بن الزبري

 .ثقة حجة: قال ابن معني
 .، ثقة تابعية،مدنية: ُّيلْجِوقال الع

 سمعت عـيل : عن أبيهُّميَّدَقُوقال حممد بن أمحد بن حممد بن أيب بكر امل
لثقـات العلـامء بعائـشة  اُدَرة أحـْمـَ ع: مـن أمرهـا، وقـالَّففخـم هـابن املديني وذكر
 .األثبات فيها

 .»الثقات«وذكرها ابن حبان يف 
من قال عمرة بنت عبد الرمحن بـن أسـعد بـن : ُّميسَوُوقال نوح بن حبيب الق

زرارة فقـد أخطـأ إنـام هـم ولـد سـعد بـن زرارة أخـو أسـعد فأمـا أسـعد فلـم يكـن لـه 
 .األنصار سمعت ذلك من عيل بن املديني، ومن الذين يعرفون نسب ،عقب

ســنة ســت :  وقــال غــريه،توفيــت ســنة ثــامن وتــسعني: ُّيــاديِّ الزَّحــسانقــال أبــو 



 ٢٨٢ 
 .٧٧ومائة عن 
 .انَّيَة مقاتل بن حَّمَ ع،)١(رةْمَع) د( .٢٧٥٦
 ِيشَ فإذا كان الع،وةْدَ عائشة أهنا كانت تنبذ للنبي صىل اهللا عليه وسلم غ:عن
 .احلديث... ى ورشبَّتعش

ث عن ِّدَحـُر سمعت شبيب بن عبد امللك يِمَتْعُن مد عَّدَسُرواه أبو داود عن م
 فـــذكره، وفيـــه أن أباهـــا قـــال ،رة عـــن عائـــشةْمـــَتـــي عَّمَثتني عَّدَان حـــَّيـــَمقاتـــل بـــن ح

 .لعائشة
هكــذا رواه ابــن داســة وأبــو عمــرو البــرصي وغــري واحــد عــن أيب : قــال شــيخنا

 .داود
عت شـبيب بــن عبــد د عـن معتمــر ســمَّدَسُعـن أيب داود عــن مــ: دْبــَوقـال ابــن الع

 . وهو وهم ال شك فيه»عن« وسقط من روايته ،امللك حيدث مقاتل بن حيان
ر عــن شــبيب عــن ِمــَتْعُيش بــن أنــس عــن مَرُعــن قــ »األرشبــة«ورواه أمحــد يف 

 .]أ-٢٣٠[رة عن عائشةْمَته عَّمَان عن عَّيَمقاتل بن ح
 وذلـك ،رة بنـت عبـد الـرمحنْمـَيف ترمجـة ع »األطراف«وذكر أبو القاسم يف 

 .ًوهم أيضا
 :هِّمُأسيد بن طارق عن أ: »تلفاملؤتلف واملخ« يف ُّارقطنيَّقال الد
 .)٢(ةَرْمَع .٢٧٥٧
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 ٢٨٣ 
 .ران بن اجلارود، قاله البخاريْمِ عاروى عنه .عن عائشة



 ٢٨٤ 

 
 .حديثها يف أهل البرصة.ةَّعيِاشَُجمرو املَ أم ع،مروَ عُبنت )١(طةْبِغ) د( .٢٧٥٨

 جاءت هند بنت عتبة إىل :هتا عن عائشةَّدَحلسن عن ج اِّمُتها أَّمَ ع:روت عن
 ما تقول يف : احلديث، ثم قالت له وعليها سواران من ذهب...رسول اهللا تبايعه

ْمن مجـ )٢(نامجرت«: هذين السوارين؟ قال  رواه أبـو داود عـن مـسلم بـن »مَّنَهـَر جَ
 . بهاإبراهيم وأبو يعىل عن نرص بن عيل اجلهضمي كالمها عنه

 .تأيت. يكَم رشُودان أُلة بنت دْيَزُغ: ة، ويقالَّيَزُغ •
 .تأيت يف الكنى. مْيَلُ سُُّمصاء أْيَمُّ، ويقال الرءصاْيَمُالغ •
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 ٢٨٥ 

 
 . تأيت يف الكنى. هانئُُّمتة بنت أيب طالب أِفاخ •
 .تأيت. عة بنت مالك أخت أيب سعيدْيَرُالف: ة، ويقالعالفار •

 .ىل اهللا عليه وسلم وريض عنهابنت رسول اهللا ص )١(فاطمة) ع( .٢٧٥٩
ُها رسول اهللا عليا بعد أَحكَْأن ًإن عليا تزوجهـا بعـد مـا ابتنـى رسـول : د، وقيلُحً

جـه هبـا ُّوَزَاهللا صىل اهللا عليه وسلم بعائـشة بأربعـة أشـهر ونـصف، وبنـى هبـا بعـد ت
ها يـوم تزوجهـا مخـس عـرشة سـنة ومخـسة أشـهر ُّنِبسبعة أشهر ونصف، وكـان سـ

 .كان سن عيل إحدى وعرشين سنة ومخسة أشهرًونصفا، و
 .ها رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمروت عن أبي
 وأبــــوه عــــيل بــــن أيب طالــــب، ، وابنهــــا احلــــسني، أنــــس بــــن مالــــك:روى عنهــــا

غرى بنـت احلـسني بـن عـيل ُّ وفاطمـة الـص، املـؤمننيُّمُمى أم رافع، وعائـشة أْلَوس
ُبن أيب طالب مرسال، وأ  .بي صىل اهللا عليه وسلم سلمة زوج النُّمً

ـــه، ُّاملـــشهور أهنـــا أصـــغر بنـــات رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم وأحـــب هم إلي
بـــن رســـول اهللا، قالـــه حممـــد بـــن عـــيل املـــديني اإهنـــا كانـــت تـــوأم عبـــد اهللا : وقيـــل
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 ٢٨٦ 
َفستقه ُُ  .رقية: أم كلثوم أصغر وقيل: ، وقيل)١(ْ

ات رسول اهللا أصغر وقد اضطرب مصعب والزبري يف أية بن: قال ابن عبد الرب
ُوأكرب اضطرابا يوجب أن ال ي سكن إليه النفس من ت والذي ،ت إليهام يف ذلكَفَتْلً

 ُّمُ أ: ثـــم الثالثـــة، رقيــة: ثـــم الثانيـــة، زينــب:ذلــك مـــا تــواترت بـــه األخبـــار أن األوىل
 . فاطمة: ثم الرابعة،ثومْلُك

 اهللا صـىل اهللا  إيل رسـولَّأرس: ثتني فاطمـة قالـتَّدَحـ: قال مرسوق عن عائشة
نــه عارضــني إة وَّة مــرَنَ ســَّلُني القــرآن كــُضــِعارُإن جربيــل كــان ي: عليــه وســلم فقــال

ِإنـــك أول بيتـــي حلوقـــا يب، ونو ،يلَجـــَتني وال أراه إال وقـــد حـــرض أَّرَالعـــام مـــ م ْعـــً
ـَأال ترضـني أن ت«:  ثـم قـالُف أنا لـك فبكيـتَلَّالس أو دة نـساء هـذه األمـة َّيَوين سـكُ
 .»ُتكِْحَضَ فساء املؤمنني؟دة نِّيَس

فاطمـة بــضعة «: وقـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وســلم يف احلـديث الـصحيح
 .»ذاهاآمني يريبني ما راهبا ويؤذيني ما 
 ُدةِّيَفاطمـة سـ«: عـن أيب سـعيد قـال رسـول اهللا: عمُوقال عبد الرمحن بن أيب ن

 .»رانْمِيم بنت عْرَة إال ما كان من مَّنَنساء أهل اجل
قــال رســول اهللا صــىل اهللا : اسَّيــب عــن ابــن عبــَرُة عــن كَبــْقُقــال إبــراهيم بــن عو

ران ثـم فاطمـة بنـت حممـد ثـم ْمـِة مـريم بنـت عَّنَ أهل اجلِ نساءُدةِّيَس«: عليه وسلم
 .»جية ثم آسية امرأة فرعونِدَخ

َّها ومناقبها مجُوفضائل  .ها وحب أبيها وزوجها عىل الناس فرضُّبُ وح،ةَ
                                                        

 هــو لقــب حممــد بــن عــيل »فــستقه «و . خطــأ، والتــصحيح مــن املــصدر. فــسبقه:  يف األصــل)١(
 .بن املديني



 ٢٨٧ 
فكــان كــذلك مل يمــت أحــد مــن » ًوقــا يبوإنــك أول بيتــي حل «:اهللاقــال رســول 

ستة أشهر وهو املشهور وهو : بيته قبلها، لكن اختلف يف مقدار لبثها بعده فقيل
 .قول األكثر

مخـسة وسـبعون :  وقيـل،ًسبعون يومـا:  وقيل،ت عندناْبّوهو الث: قال الواقدي
:  ســتة أشــهر إال يــومني، وقيــل:مائــة يــوم، وقيــل: ثالثــة أشــهر، وقيــل: ًيومــا، وقيــل
 .ثامنية أشهر
ت فاطمة َثكََ م:سنيُعن أيب جعفر حممد بن عيل بن احل:  بن دينارقال عمرو

يــت ضـاحكة بعــده إال ِؤُومـا ر: بعـد النبـي صــىل اهللا عليـه وســلم ثالثـة أشـهر، قــال
 .أهنم امرتوا يف طرف ناهبا
ملــا مرضــت : ن الــشعبيعــن أيب خالــد الــداالين عــ )١(ريكَُّّقــال أبــو محــزة الــس

 ؟أحتـب أن يـأذن لـه: فاطمة استأذن عليها أبو بكر الصديق ليعودها فقالـت لعـيل
واهللا مــا تركــت الـدار واملــال واألهــل :  فــدخل أبـو بكــر فرتضــاها وقـال،نعــم: قـال

ه ومرضاتكم أهل البيت ثم ترضاها حتى والعشرية إال ابتغاء مرضات اهللا ورسول
 .رضيت
 ،ثالثـــاء لـــثالث خلــــون مـــن رمـــضان ســــنة إحـــدى عــــرشةوماتـــت ليلــــة ال: قيـــل

عــن :  وقيــل،٢٨عــن :  ســنة، وقيــل٢٧عــن : واختلــف يف ســنها حــني ماتــت فقيــل
، وكـان الــذين تولــوا ]ب-٢٣٠[ وهـو أبعــدها٣٥: عــن ثالثـني، وقيــل:  وقيـل،٢٩

 وسلمى أم ،يقِّدِّس امرأة أيب بكر الصْيَمُ وأسامء بنت ع، والعباس، عيل:غسلها
 .هاترافع قابل

                                                        
 .»هتذيب الكامل«اد هذا القول من زيادات احلافظ ابن كثري عىل إير)١(



 ٢٨٨ 
لت جـسدها يف حـال حياهتـا، وورد ذلـك يف َّسَل وإنام غِّسَغُإهنا مل ت: )١(وقيل

 واختلــف فــيمن صــىل ، ولــيس يف ذلــك فــضيلة رشعيــة،حــديث ضــعيف ال يشء
 ودفنت ،أبو بكر الصديق:  وقيل،العباس: عيل وهو األظهر، وقيل:  فقيل؛عليها
 .ً أوصت بذلك علياً،ليال

 زينـب بعـدها ثـم ،ها يف اإلسـالمُشْعـَ نَىِّطـُل مـن غَّوفاطمـة أ: قال ابن عبـد الـرب
 . وكان الذين دخلوا قربها العباس وعيل والفضل،بنت جحش

 ، عــن عــروة: ولــيس هلــا يف الــصحيحني إال حــديث واحــد،روى هلـا اجلامعــة
 ثـم ،ها فبكـتَّارَسَأن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم دعـا فاطمـة فـ« :عـن عائـشة

ك به رسول اهللا َّارَ ما هذا الذي س:فقلت لفاطمة: قالت عائشة ،كتِحَضَها فَّسار
ين فـــأخربين بموتـــه فبكيـــت، ثـــم َّارَســـ:  قالـــت؟حكتضبـــه فـــَّســـارك  ثـــم ،فبكيـــت
احلــــديث، رواه »... ُتكِْحَ فــــضهل مــــن يتبعــــه مــــن أهلــــَّين فــــأخربين أين أوَّارَســــ

 .اجلامعة عن عائشة
سـد بـن َلـب بـن أَُّطن امل واسمه قيس بـ،شْيَبُبنت أيب ح )٢(فاطمة) س د( .٢٧٦٠

 .ةَّديََسة األَّشيَرُعبد العزى الق
 . النبي صىل اهللا عليه وسلم حديث االستحاضة:روت عن 

ش َْيبُعن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أيب ح:  عروة بن الزبري، وقيل:وعنها
 .يا رسول اهللا إين أستحاض فال أطهر: قالت

 بـن جحــش فولـدت لـه حممـد بــن ذكـر إبـراهيم احلـريب أهنــا تزوجـت بعبـد اهللا
                                                        

 .»هتذيب الكامل« إيراد هذا القول من زيادات احلافظ ابن كثري عىل)١(
 ).٣٥/٢٥٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٨٩ 
 .شْحَعبد اهللا بن ج

ة، َّيــِنََد احلــسني بـن عــيل بـن أيب طالــب املُبنـت )١(ُفاطمــة) ق عـس ت د( .٢٧٦١
 . زين العابدينْنيَسُأخت عيل بن احل

 وعبد اهللا بن عباس، وأخيها ، وأبيها احلسني بن عيلً، بالل مرسال:روت عن
ــت ع ــُعــيل بــن احلــسني، وأســامء بن ــت عــيل، وعائــشة أم َّمَس، وعْيَم تهــا زينــب بن

 ً.املؤمنني، وجدهتا فاطمة الكربى بنت رسول اهللا مرسال
أبــو  وزيــاد ،ِّ إبــراهيم وحــسن ابنــا حــسن بــن حــسن بــن عــيل: ابناهــا:روى عنهــا

ل ْهَ، وسُّْيسبَامن بن أيب املغرية العْيَلُدام هشام بن زياد، وسِْقهشام والد أيب امل
، وابنها عبـد اهللا ُّنصاري، وشيبة بن نعامة الضبيبن يوسف بن سهل بن مالك األ

ا حممد بن عبد اهللا بن عمرو ه وابن،ةَّيِزَبن حسن بن حسن بن عيل، وعامرة بن غ
بن عثامن بن عفان املعروف بالديباج، ومصعب بن حممد، وأبو املقدام هشام 
عفــر بــن زيــاد، ويعــىل بــن أيب حييــى، وعائــشة بنــت طلحــة فــيام قيــل، وابنتهــا أم ج

 .بنت حسن بن حسن
 .وروى زهري بن معاوية عن شيخ عنها

 .، يعني الشيخهو مصعب بن حممد:  قال النسائي
عــن أمـه عنهـا، وكانــت : دام هــشام بـن زيـاد عــن أبيـه وقيـلْقـِ عـن أيب املويُور

 . ثم خرجت إىل املدينة،فيمن قدم دمشق بعد قتل أبيها
 .»الثقات«ذكرها ابن حبان يف 

                                                        
 ).٣٥/٢٥٤: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٩٠ 
 :ديثهلا ثالثة أحا

 عـن ،مْيَلُث يعني ابن أيب سيل ان ث: ثنا إسامعيل بن إبراهيم:قال أمحد: األول
 عن جدهتا فاطمة بنـت رسـول اهللا ، عن أمه فاطمة بنت حسني،عبد اهللا بن حسن

كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إذا دخل املسجد صىل عـىل حممـد : قالت
 وإذا خـرج .»َتـكَْمحَح يل أبـواب ر وافـت،ر يل ذنـويبِاللهـم اغفـ«:  ثـم قـال،وسـلم

 وافـــتح يل أبـــواب ،نـــويبُاللهـــم اغفـــر يل ذ«: صـــىل عـــىل حممـــد وســـلم ثـــم قـــال
 .»َكِلْضَف

كـان :  فقـال،فلقيت عبد اهللا بن حسن فسألته عن هذا احلـديث: قال إسامعيل
رب افتح يل باب «:  وإذا خرج قال»َِك رمحتَ افتح يل أبوابِّرب«: إذا دخل قال

 .»فضلك
 لـيس إسـناده :ة، وقـالَّيـَلُر عـن إسـامعيل بـن عْجـُاه الرتمذي عن عيل بن حرو
ــ؛بمتــصل ى إنــام عاشــت فاطمــة بعــد ْرب فاطمــة بنــت احلــسني مل تــدرك فاطمــة الكُ

 .ًوسلم أشهراالنبي صىل اهللا عليه 
امعيل، وأيب معاوية الرضير ورواه ابن ماجه عن أيب بكر بن أيب شيبة عن إس

 .ث إسامعيل عن عبد اهللا بن حسن ومل يذكر حديعن ليث
د، عـن حممـد بـن ْنِ ثنا عبد اهللا بن سعيد بن أيب ه:ثنا وكيع: قال أمحد: الثاين

قـال : ه فاطمة ابنة احلسني عن ابـن عبـاس قـالِّمُثامن عن أُرو بن عْمَعبد اهللا بن ع
 .»)١(ديموا النظر إىل املجذومنيُال ت«: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 ،مْيَحُ وعن د، عن وكيع،ن ماجه عن عيل بن حممد بن أيب اخلصيبرواه اب
                                                        

 .خطأ، والتصحيح من املصدر. املجذمني:  يف األصل)١(



 ٢٩١ 
 عن حممـد بـن عبـد ،نادِّ عن عبد الرمحن بن أيب الز،ائغَّعن عبد اهللا بن نافع الص
 .اهللا بن عمرو بن عثامن

مي َلْسـَالة عـن عبـد اهللا بـن عـامر األَضَوقد رواه فرج بن فـ: »التهذيب«قال يف 
يهـا عـن النبـي صـىل اهللا رو بن عثامن عـن أمـه عـن أبعن حممد بن عبد اهللا بن عم

 .عليه وسلم
 .]أ-٢٣١[تقدم يف ترمجة يعىل بن أيب حييى: الثالث
 أخــــت ،اس بــــن عبــــد املطلــــبَّبيــــد اهللا بــــن العبــــُبنــــت ع )١(فاطمــــة) مــــد( .٢٧٦٢

 .خوتهإد اهللا وْيَبُالعباس بن ع
 .أراها أم حممد: اقال شيخن

ًبـن العبـاس بـن عبـد املطلـب حممـدا وبـه وولـد عبيـد اهللا : قال الـزبري بـن بكـار
 وعبد اهللا وجعفر وعمرة ألمهات ، وعباس والعالية ألم، ألمكان يكنى، وميمونة

ــَوَو: بابــة وأم حممــد ألم، قــالُ ول،أوالد دت أم حممــد لعبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن َل
م والعباس األكرب وأًمعبدا د بن العباس معب وولدت لعبد اهللا بن ،ً حممدا:عباس
وولدت لعثامن بن عبد اهللا بن محيد بن زهري بن احلارث بن أسد بـن عبـد أبيها، 

 .العزى عبد اهللا
 عن عبد اهللا بن ، عن أبيه،عن عبيد اهللا بن معاذ »املراسيل«روى أبو داود يف 

ِّرشُ أن يــُهُ فأمرتــ،ًاء باملدينــةَّأتيــت حــذ:  قــال،نْوَعــ ــُ مَّيلْعــَك نَ أفــال : لني فقــال يلَابَق
ِّرشُأ ـــَ نُهـــام كـــام رأيـــتُكَ  عنـــد مـــن : قلـــت؟ رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلمَيلْع

فــارشكهام كـــذلك، : عنــد فاطمـــة بنــت عبيــد اهللا بــن عبـــاس، قلــت: رأيــتهام؟ قــال
                                                        

 ).٣٥/٢٦٠: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٢٩٢ 
 .فرشكهام كليهام عىل اليمني

 ُُّمهـا أُُّم أ:رىْغُّ وهـي فاطمـة الـص،بنت عيل بـن أيب طالـب )١(فاطمة) فق( .٢٧٦٣
 .ولد
 وأسامء ،مل تسمع منه، وعن أخيها حممد بن احلنفية: يل وق، أبيها:روت عن

 .سْيَمُبنت ع
عم، ُ احلارث بن كعب الكويف، واحلكم بن عبد الرمحن بن أيب ن:روى عنها

، وعيـسى بـن عـثامن، وموسـى ْريَشُ، وعروة بـن عبـد اهللا بـن قـاع األنامطَّيَين بِزَور
 .اجلهني، ونافع بن أيب نعيم القاري

 فولـدت لـه أيب سعيد بن عقيل بن أيب طالب )٢(كانت عند: اركََّ ببري بنُّقال الز
 . وخالـدة،ةَّرَرتي فولـدت لـه بـْخـَ ثم خلف عليها سعيد بـن األسـود بـن الب:محيدة

ره ثــثامن وكُام فولــدت لــه عــَّوَثــم خلــف عليهــا املنــذر بــن عبيــدة بــن الــزبري بــن العــ
 .جاَرَد

:  وثامنـني سـنة فقلـت هلـادخلت عليها وهي بنـت سـت: نيَُهوقال موسى اجل
 .ال: ًحتفظني عن أبيك شيئا؟ قالت

 .»الثقات«وذكرها ابن حبان يف 
 .هـ١١٧توفيت سنة : قال ابن جرير

 :هلا عند النسائي حديثان

                                                        
 ).٣٥/٢٦١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. عن:  يف األصل)٢(



 ٢٩٣ 
ـــراهيم: األول ـــُ عـــن أيب ن،رواه عـــن إســـحاق بـــن إب ن احلكـــم بـــن عبـــد  عـــ،مْيَع

 ،قــال أيب:  قالــتم، حــدثتني فاطمــة بنــت عــيل بــن أيب طالــبُالــرمحن بــن أيب نعــ
سلمة أو مؤمنــة وقــى اهللا ُة مـَمْسَ نــَقَعتــَمـن أ«عـن رســول اهللا صـىل اهللا عليــه وســلم 
 .»ًبكل عضو منها عضوا منه من النار

دخلـت عـىل :  قـال،نيَُهثنا حييى بن سعيد عن موسى اجل:  قال أمحد:الثاين
امنون سـنة،  وثٌست:  كم لك؟ قالت:)١(لْهَمفاطمة بنت عيل فقال هلا رفيقي أبو 

س أن رسـول اهللا ْيَمُحدثتني أسامء بنت ع: ًما سمعت من أبيك شيئا؟ قالت: قال
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ليس «: صىل اهللا عليه وسلم قال لعيل

س عن حييى بن سعيد، وحديث ابن ماجه يف ترمجة َّالَ رواه عن الف»بعدي نبي
 .نافع بن أيب نعيم القاري

اك بــن ّحَّريــة، أخــت الــضْهِة الفَّشــيَرُس بــن خالــد القْيَبنــت قــ )٢(ةفاطمــ) ع( .٢٧٦٤
 .، هلا صحبة)٣(وكانت أكرب منه بعرشين سنة ، قيس
 . النبي صىل اهللا عليه وسلم:روت عن
 وسـعيد بـن املـسيب، ، وموالهـا متـيم أبـو سـلمة، األسود بن يزيـد:روى عنها

 وعبد الرمحن بن عاصم بن وسليامن بن يسار، وعبد اهللا البهي، وعامر الشعبي،
ــت، وعبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عتبــة، وعــروة بــن الــزبري، والقاســم بــن حممــد،  ثاب
وحممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، وأبو بكر بن أيب اجلهم، وأبـو سـلمة بـن عبـد 

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. أبو سهل:  يف األصل)١(
 ).٣٥/٢٦٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .بعرش سنني:  كذا، ويف املصدر)٣(



 ٢٩٤ 
 .الرمحن

ة، كانـــت عنـــد أيب َلـــْبَ الع:ودُجـــَّ والن،ًوداُجـــَكانـــت امـــرأة ن: قـــال الـــزبري بـــن بكـــار
 فخطبهـــا معاويـــة وأبـــو جهـــم بـــن حذيفـــة ،قهـــاَّلَطَبـــن حفـــص بـــن املغـــرية فعمـــرو 

فاستــــشارت النبــــي صــــىل اهللا عليــــه وســــلم فــــيهام فأشــــار عليهــــا بأســــامة بــــن زيــــد 
 .ن كثرية مستعملةَنُفتزوجته، ويف طالقها ونكاحها بعد س

 مجــال وعقــل َل، وكانــت ذاتَُوكانــت مــن املهــاجرات األ: قــال ابــن عبــد الــرب
ـــشُ أصـــحابَعَيف بيتهـــا اجتمـــ و،ٍوكـــامل ـــوا خطـــبهم ُّ ال ورى عنـــد قتـــل عمـــر فخطب

 .املشهورة املأثورة
 .ربْقَبنت أيب ع: ث، ويقالَْيبنت أيب ل )١(فاطمة) س( .٢٧٦٥
ب، وكانـت صـاحبة لعائـشة عـن َرْقـَثوم بنت عمـرو بـن أيب عْلُ كّمُ خالتها أ:عن
 .»افعَّعليكم بالبغيض الن« :عائشة

 .]ب-٢٣١[ي أيمن بن نابل املك:وعنها
 .، تأيت يف الكنى مجيلُّمل أِّلَُجفاطمة بنت امل •

 امـــرأة ،ديةَســَشـــية األَرُام القَّوَبري بــن العــُّنـــذر بــن الـــزُبنــت امل )٢(فاطمــة) ع( .٢٧٦٦
 .هشام بن عروة، وأخت عاصم

نـــت عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر ا حفـــصة بهـــحيتمـــل أن تكـــون أم: قـــال شـــيخنا
 .الصديق

                                                        
 ).٣٥/٢٦٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٢٦٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٩٥ 
مة َلَ سـِّمُ وأ،رة بنت عبد الـرمحنْمَيب بكر، وعهتا أسامء بنت أَّدَ ج:روت عن

 . املؤمننيِّمُأ
ها هشام بن ُجْوَ وز، حممد بن إسحاق بن يسار، وحممد بن سوقة:روى عنها
 .عرشة سنةكانت أكرب مني بثالث : عروة، وقال
 . ثقة، تابعية،مدنية: يلْجِوقال الع
 .خت حذيفةُن أََامبنت الي )١(فاطمة) س( .٢٧٦٧

 . عن النبي صىل اهللا عليه وسلمهلا صحبة، روت
 .ذيفة بن اليامن، وتقدم حديثها يف ترمجتهُ ابن أخيها أبو عبيدة بن ح:وعنها

 .راش عن امرأته عنهاحوروى ربعي بن 
ري، ويقــال ْدُبنــت مالــك بــن ســنان أخــت أيب ســعيد اخلــ )٢(عــةْيَرُالف) ٤( .٢٧٦٨

عـة ْيَشـهدت ب، ولُلَ بـن سـَُّيب حبيبة بنت عبد اهللا بـن أوأختهاارعة َالف: هلا
 .الرضوان

ثنـا حييـى بـن :  قال أمحـد،روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم حديث العدة
 ،عــة بنـت مالــكْيَرُ عـن ف،بْعـَثتني زينـب بنــت كَّ عـن ســعد بـن إسـحاق حــد،سـعيد
فقتلـوه فأتـاين  )٣(ومُدَم بطرف القُهَ فأدرك، لهٍالجْعاخرج زوجي يف طلب : قالت
ـــت النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم ،ســـعة مـــن دور أهـــيل وأنـــا يف دار شا،نعيـــه  فأتي

                                                        
 ).٣٥/٢٦٦: (»ذيب الكاملهت«) ١(
 ).٣٥/٢٦٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. القدم:  يف األصل)٣(



 ٢٩٦ 
 ومل ، إن نعي زوجي أتاين يف دار شاسعة من دور أهيل: فقلت،فذكرت ذلك له

َ فلو حت،كن لهْسَ ورثته، وليس املًيدع يل نفقة وال ماال خـويت إ إىل أهيل وُلتَّوَ
سجد أو إىل  فلام خرجت إىل امل،»يلَّوََحت«: فق يب يف بعض شأين، قالْرَكان أ
امكثــي يف بيتـك الــذي أتـاك فيــه نعــي «:  أو أمـر يب فــدعيت فقـال،رة دعــاينْجـُاحل

:  قالتً، أربعة أشهر وعرشا فيهفاعتددت:  قالت»هَلَجَ أُ الكتابَغُْلبَزوجك حتى ي
فأرســـل إيل عـــثامن فأخربتـــه فقـــىض بـــه، رواه األربعـــة مـــن طـــرق عـــن ســـعد بـــن 

 .إسحاق
 .تقدمت يف حرف اجليم. مجيلة بنت واثلة:  ويقاللة،ْيَصُخ: لة ويقالْيَسُف •



 ٢٩٧ 

 
، وكانــــت مـــــن ةَّيـــــِنَهُاجل: صارية، وقيــــلْنـــــَي األِفْيَبنـــــت صــــ )١(لــــةْيَتُق) س( .٢٧٦٩

 .املهاجرات األول
 .روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 .ُِّينَُهار اجلَسَ عبد اهللا بن ي:وعنها
 :ةْريُِغ ثنا عبد اهللا بن حممد بن امل:يِْرص بن داود املثنا املقدام: قال الطرباين

لـة ْيَتُ عـن ق،ّيِنـَُهار اجلَسَ عـن عبـد اهللا بـن يـ،د بـن خالـدَبـْعَ عن م،امَدِر بن كَعْسِثنا م
 إىل أصـــحاب رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه ْربَ أو حـــٌّجـــاء هيـــودي: امـــرأة مـــنهم قـــال
تقولـون مـا شـاء  ال والكعبة و:ون تقولوندإنكم ترشكون وإنكم تند: وسلم فقال
،  الكعبـةِّبَال ور:  فأمرهم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أن يقولـوا،َاهللا وشئت

 .وأن يقولوا إن شاء اهللا ثم شئت
رواه النسائي من حديث مسعر، ورواه من وجـه آخـر عـن معبـد بـن خالـد عـن 

 .لة ومل يذكر عبد اهللا بن يسارْيَتُق
 .)٢(صافةِْرق) س( .٢٧٧٠

 .»كرواْسَيف الظروف وال تارشبوا « :عن عائشة

                                                        
 ).٣٥/٢٧٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٢٧٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٩٨ 
ــت : ًوعنهــا ســامك بــن حــرب، رواه النــسائي هكــذا موقوفــا، وقــال هــذا غــري ثاب
 روت عنهــا ف مــاَالَوقرصــافة هــذه ال نــدري مــن هــي، واملــشهور عــن عائــشة خــ

صـافة، وذكـر قبــل ذلـك حــديث أيب األحـوص عـن ســامك عـن القاســم بـن عبــد ْرِق
ُّارشبــوا يف الظــروف وال «:  رســول اهللاقــال: ة قــالَدْرُالــرمحن عــن أبيــه عــن أيب بــ ُ َ

ْتسكروا ً فيـه أبـو األحـوص ال نعلـم أن أحـدا تابعـه َطِلَ غٌهذا حديث منكر:  وقال»َ
 .عليه من أصحاب سامك وسامك ليس بالقوي، وكان يقبل التلقني

 .كان أبو األحوص خيطئ يف هذا احلديث: قال أمحد
ب ِلــَُّطة بــن األســود بــن املَعــْمَ زب بــنْهــَبنــت عبــد اهللا بــن و )١(بــةْيَرُق) دق( .٢٧٧١

ة موســـى بـــن يعقـــوب َّمـــَة، عّديَســـَة األَّيِشـــَرُى القَّزُد بـــن عبـــد العـــَســـَبـــن أ
 .ّيِعْمَّالز
قـــداد بــــن مة، وأمهـــا كريمـــة بنـــت املَلَنـــب بنـــت أيب ســــْيَ وز، أبيهـــا:روت عـــن

 .األسود
عة اَبُتقدم حديثها يف ترمجة ض.  ابن أخيها موسى بن يعقوب الزمعي:وعنها
 .]أ-٢٣٢[بنت الزبري
 .عَدْوق بن األجْرسَوفية امرأة مُمرو الكَبنت ع )٢(ريِمَق) س د( .٢٧٧٢

 تدع الصالة أيام :ً وعن عائشة حديثا يف املستحاضة، زوجها قوله:روت عن
رة انتـضحت ْفُقرائهـا فـإن رأت صـأًقرائها ثـم تغتـسل مـرة ثـم تتوضـأ إىل مثـل أيـام أ

 .تَّلَصَأت وَّوتوض
                                                        

 ).٣٥/٢٧٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٢٧٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٢٩٩ 
دام بـن ْقـِمة، وحممد بـن سـريين، واملُْربُالشعبي، وعبد اهللا بن ش عامر :وعنها

 .يح بن هانئَُرش
 .تابعية ثقة: قال العجيل

 .وليس هلا عند أيب داود سوى حديثها عن عائشة
 ثنــا :ةْرصَازي قــايض البــَّورواه الطــرباين عــن يــونس بــن حممــد أيب جعفــر الــر

ــ  عــن عبــد اهللا بــن ، العــالءأبــوب نــا أيــوأ : ثنــا يزيــد بــن هــارون:اس بــن حممــدَّالعب
 .مة عنها وهذا لفظهُْربُش

ْبنت خم )١(لةْيَق) دت بخ( .٢٧٧٣  .يةَْربنَمة العَرَ
ر بـن كَْ البكري وافد بني بانَّسَث بن حْيَرُها حُ هاجرت هي ورفيق،هلا صحبة

وائــل إىل رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم وحــديث هجرهتــا طويــل غريــب فيــه 
 وفـرس مـا »التهـذيب«بطوله وقد ذكـره شـيخنا بكاملـه يف عجائب، رواه الطرباين 

 .فيه من الغريب
مــذي كــل واحــد مــنهم قطعــة منــه ِّ، وأبــو داود والرت»األدب«رواه البخــاري يف 

ة وكانتا َْبيَلُة ابنتي عبْيَحُة ودَّيِفَيه صَتَّدَربي عن جْنَان العَّسَمن حديث عبد اهللا بن ح
قـدمنا عـىل رسـول اهللا فقـدم : أهنا أخربهتام قالـتلة وكانت جدة أبيهام ْيَربيبتي ق

 .ث بن حسان وافد بني بكر بن وائل فبايعهْيَرُصاحبي تعني ح
 .انَّسَال نعرفه إال من حديث عبد اهللا بن ح: قال الرتمذي

 .حبةُخت بني أنامر، هلا صُأ: أم بني أنامر، ويقال )٢(لةْيَق) ق( .٢٧٧٤
                                                        

 ).٣٥/٢٧٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٢٨٨: (»ذيب الكاملهت«) ٢(



 ٣٠٠ 
م ويف َْيثُثامن بن خُ عبد اهللا بن ع:وعنها. روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 .سامعه منها نظر
األنصارية أخت بنـي أنـامر :  وقال ابن أيب خيثمة،األنامرية: قال ابن عبد الرب
 .حديثها يف البيوع

 .ّيكَِّ املْبيِبَوقد تقدم يف ترمجة يعىل بن ش



 ٣٠١ 

 
 أخـت ،األنـصاريةذر ْنـُة بنـت ثابـت بـن املَشْيـَبُك: ، ويقـال)١(شةْبَك) ق ت( .٢٧٧٥

 .حبةُ هلا ص،ان بن ثابتَّسَح
س بـن َالُلبـة بـن اجلـْعَجاريـة بـن ث: ة بنت ثابت بن خارجـة، ويقـالَشْبَك: ويقال

: رة، ويقال هلاْمَرج، جدة عبد الرمحن بن أيب عَْزف بن اخلْوَة بن جدارة بن عَّيَمُأ
ْالرب ب مــن َِرشَبــة فــْرِأن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم دخــل عليهــا وعنــدها ق« :صــاءَ

 .»فيها وهو قائم
 .رة األنصاريْمَ عبد الرمحن بن أيب ع:وعنها

 .د والرتمذي وابن ماجه هذا احلديثروى هلا أمح
 .ريبَ غ،ٌ صحيحٌحسن: وقال الرتمذي

 .ب بن مالك األنصاريةْعَبنت ك )٢(شةْبَك) ٤( .٢٧٧٦
يــست اهلــرة أهنــا ل« : أيب قتــادة وكانــت حتــت ابنــه عبــد اهللا بحــديث:روت عــن

 .»بنجس
َها أم حييى محختُ بنت أ:روى عنها دة بن عبيـد بـن رفاعـة زوجـة إسـحاق بـن ْيُ

                                                        
 ).٣٥/٢٨٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
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 ٣٠٢ 
 .حةْلَطأيب عبد اهللا بن 

 .»الثقات«ذكرها ابن حبان يف 
 .يمْرَبنت أيب م )١(ةَشْبَك) د( .٢٧٧٧
 .ثْيَرُطة بنت حْيَ ر: وعنها.مةَلَ سِّمُ أ:عن

 .وقد تقدم حديثها يف ترمجة ريطة
 . الدرداءُِّم أُنية، صاحبةَُزاس املَحْسَنت احلب )٢(يمةِرَك) عخ( .٢٧٧٨

أنا «:  أيب هريرة عن رسول اهللا فيام يروي عن ربه عز وجل أنه قال:روت عن
َرين وحتَكَمع عبدي ما ذ  .»يب شفتاهكت َّرَ
 .اجرَُهبيد اهللا بن أيب املُ إسامعيل بن ع:وعنها

 .»الثقات«ذكرها ابن حبان يف 
الــرمحن بــن يزيــد بــن جــابر، وســعيد بــن عبــد هكــذا روى هــذا احلــديث عبــد 

ن عـالعزيز، وحممد بن مهاجر عن إسامعيل بـن عبيـد اهللا، ورواه ربيعـة بـن يزيـد 
 .فرفعهمة عن أيب هريرة ْيِرَبيد اهللا عن كُإسامعيل بن ع

ً الــدرداء عــن أيب هريــرة يعنــي مرفوعــا ِّمُورواه األوزاعــي عــن إســامعيل عــن أ
امعيل بن عبيد اهللا من كريمة هـذا احلـديث كـان وكالمها صحيح؛ ألن سامع إس

 .يف بيت أم الدرداء

                                                        
 ).٣٥/٢٩١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٢٩١: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٠٣ 
داد بـــن األســـود، وكانـــت حتـــت عبـــد اهللا بـــن ْقـــِبنـــت امل )١(يمـــةِرَك) ق د( .٢٧٧٩

 .عةْمَب بن زْهَو
 .بريُّباعة بنت الزُها ضِّمُ أ:روت عن
 .بة بنت عبد اهللا بن وهبْيَرُق )٢(اها وابنتهُ زوج:وعنها

 .تقدم حديثها يف ترمجة أمها .»ثقاتال«ذكرها ابن حبان يف 
َّيمة بنت مهِرَك) س د( .٢٧٨٠  .]ب-٢٣٢[امَ

 . املؤمننيِّمُحديثها يف أهل البرصة، روت عن عائشة أ
 .، وحييى بن أيب كثريُّديْبَم العَزْهِ بن املبارك، وحممد بن مُّيلَ ع:وعنها

: لــتيمــة بنــت مهــام، قاِرَ عــن ك، ثنــا عــيل بــن املبــارك:ثنــا وكيــع: قــال أمحــد
 فـــسألتها امــرأة عـــن ،جــهَ وقـــرش الو النـــساء إيــاكنَرشْعــَيـــا م: ســمعت عائـــشة تقــول

ىل اهللا عليه  حبيبي صَّاب، ولكني أكرهه، ألنَضِال بأس باخل:  فقالت،ابَضِاخل
 .وسلم كان يكره رحيه

 .رواه أبو داود والنسائي من حديث عيل بن املبارك بقصة اخلضاب
 .ةَّيِشَرُالق أم كلثوم: ، ويقال)٣(كلثم) ق( .٢٧٨١

 .»بنيْلَّ الت:يض النافعَِغعليكم بالب« :روت عن عائشة
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 .ابنتهام:  يف املصدر)٢(
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 ٣٠٤ 
 .ن نابل املكي، قاله وكيع عن أيمن أيمن ب:وعنها

 كـان إذا مـرض :، عـن عائـشة كلثـومِّمُ عـن أ،عـن أيمـن: وقال عيسى بـن يـونس
ْت الربَعِضُ من أهل بيته وٌأحد  . احلديث...مة عىل النارُ

:  عـن عائـشة، وقيـل، عـن أم كلثـوم بنـت عمـرو،أيمـنعـن : نْوَقال جعفر بن ع
عـن أيمـن عـن فاطمـة بنـت أيب ليـث عـن : عن أيمن عن موالته عن عائـشة، وقيـل

 . عن عائشة،خالتها أم كلثوم بنت عمرو بن أيب عقرب، وكانت صاحبة لعائشة
 .ةَّيَْرصة البَّيِفَقَّة الثَرْكَبنت أيب ب )١(سةيَك .٢٧٨٢
، وذكر عن رسول اهللا »يوم الثالثاء له عن احلجامةأنه كان ينهى أه« أبيها :عن
 .ثالثاء يوم دم وفيه ساعة ال يرقأأن يوم ال

 ، عن بكار بن عبد العزيز بن أيب بكرة،رواه أبو داود عن موسى بن إسامعيل
 .ةَسِّيَته كَّمَعن ع
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 ٣٠٥ 

 
بـة بــن عبــد ويُم بــن رَزُ بـن اهلــْريَجــُن بـن بْزَبنــت احلـارث بــن حــ )١(بابـةُل) ع( .٢٧٨٣

اس َّبــَل اهلالليــة، زوجـة العْضَ الفـُُّم أ،عةَصْعـَاهللا بـن هـالل بــن عـامر بــن ص
 .بن عبد املطلب

 واسمها  حفيد بنت احلارثُّمُ املؤمنني وأّمُوهي أخت ميمونة بنت احلارث أ
ـــِهـــن هُّمُ وأ،لـــةْيَزُه ـــت عـــْن ـــُف بـــن زْوَد بن ري بـــن احلـــارث بـــن محاطـــة بـــن جـــرش َه
:  وقيـل.يسَمُ عاى بنتَمْلَ وس، أسامء:ان من أمهنَتْخُ، وهلن أ من محري،شيةَرُاجل
ُإن هل  وهـي لبابـة الكـربى، ، لبابة أم خالد بـن الوليـد:ن وهيهيبوألً أختا أخرى ّنَ
 أخرى هلن ولدت أليب ٌختُبل عصامء أ: الصغرى، وهي عصامء وقيل: ويقال

 .بن خلف
 . النبي صىل اهللا عليه وسلم:روت عن
َّنس بن مالك، ومت أ:روى عنها فل، َْوام بن العباس، وعبد اهللا بن احلارث بن نَ

 أبو عبد اهللا، وقابوس بن أيب املخـارق، ْريَمُاس، وموالها عَّبَوابنها عبد اهللا بن ع
 .وكريب

إهنا أول امرأة أسلمت بعد خدجية، وكان النبي صىل : يقال: قال ابن عبد الرب
بــاس  ولــدت للع،بــاتِْجنُ وكانــت مــن امل،اهللا عليــه وســلم يزورهــا ويقيــل عنــدها
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 ٣٠٦ 
 ، وعبيــد اهللا،يــان، وعبــد اهللاَنكُْ الفــضل وبــه كانــا ي:ســتة رجــال مل تلــد امــرأة مــثلهم

 ،ونةُمْيَ م:وأخواهتا ألبوهيا:  وأم حبيبة سابعة، قال، وعبد الرمحن،دَبْعَ وم،مَثُوق
 ، وسـلمى، أسـامء:َّهنُِم وأخواهتن أل،لةْيَزُ وه،ةَّزَ وع، وعصامء،بابة الصغرىُول

 ست َّنُ فه،ءْزَة بن جَّ حممي:ن ألمهنه وأخو، بنات عميس اخلثعميات،وسالمة
ــت خزيمــة اهلالليــة أخــتهن :  وقــد قيــل،أخــوات ألب وأم، وتــسع ألم إن زينــب بن

 .ألمهن
وروى الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة عـن كريـب عـن ابـن عبـاس أن رسـول 

 ، وأسامء، وأم الفضل، ميمونة بنت احلارث:األخوات األربع مؤمنات«: اهللا قال
 .»وسلمى
 .صارَْنموالة األ )١(ؤلؤةُل) ق ت د بخ( .٢٧٨٤

ْ أيب رص:روت عن  .انَّبَ حممد بن حييى بن ح: وعنها. األنصاريمةِ
 .هلا عندهم حديثان

 : حـدثني الليـث: ثنا عبد اهللا بـن صـالح:ثنا أبو يزيد القراطييس: قال الطرباين
ــَ عــن حممــد بــن حييــى بــن ح،دعيَحــدثني حييــى بــن ســ ــؤة،انَّب  عــن أيب ، عــن لؤل

اللهم إين أسألك غناي وغنى «:  عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال،رصمة
 .»موالي

 .اين عن الليثَّرَعن عمرو بن خالد احل »األدب«رواه البخاري يف 
 ، به اهللاّ ضارَّارَمن ض«: قالصىل اهللا عليه وسلم وهبذا اإلسناد عن رسول اهللا 
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 ٣٠٧ 
 .» اهللا عليهَّقَ شَّاقَومن ش

مـح كالمهـا ُبـة وابـن ماجـه عـن حممـد بـن رْيَتُأخرجه أبو داود والرتمذي عـن ق
 .عن الليث

 .حسن غريب: وقال الرتمذي
 .ةَّيِفَقَّف الثِبنت قان )١(ليىل) د( .٢٧٨٥

 .نت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بلثومُ كَّمُل أَّ وكانت ممن غس،هلا صحبة
 تقــدم حــديثها يف .ُّيِفــَقَّعود الثْسَ داود بــن عاصــم بــن عــروة بــن مــ:اروى عنهــ

 .ترمجة نوح بن حكيم
 .يف ترمجة أم ورقة. ليىل بنت مالك •

هلـا : يقـال، ةّيِاصَصَشري بـن اخلـَ، امرأة بـ]أ-٢٣٣[ةَّيِوسُدَّليىل الس) بخ( .٢٧٨٦
 .صحبة
 .ًشريااسمه زحم فسامه رسول اهللا ب إياد بن لقيط عن بشري وكان :روى عنها

إهنـام واحـدة : مة امرأة بـشري حـديث غـري هـذا فقيـلَدَْهوقد تقدم إلياد عن اجل
 .دمةَْهاسمها ليىل ولقبها اجل
 عـــن القاســـم بــــن ، عـــن أمحـــد بــــن يوســـف اجلعفـــي،ةَدْقـــُ كـــذلك رواه ابـــن ع

ــضحاك مة، ْربُ عــن عــثامن بــن عبــد اهللا بــن شــ، عــن معاويــة بــن ســفيان املــازين،ال
ــــَحــــدثني إيــــاد بــــن ل ط وســــامك بــــن حــــرب أهنــــام ســــمعا لــــيىل امــــرأة بــــشري بــــن يِق
حدثني بشري وكان :  قالت،ها رسول اهللا ليىلَّامَسَ فمةَدَْهى اجلَّمَسُاخلصاصية وت
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 ٣٠٨ 
 .ًه رسول اهللا بشرياَّامَسَاسمه زحم ف
 . واهللا أعلم.فإن صح هذا فهو نص يف ذلك: قال شيخنا

 .ةَّصاريَْنامرة األُموالة أم ع )١(ليىل) ق س ت( .٢٧٨٧
 .ُّ حبيب بن زيد األنصاري: وعنها. موالهتا:روت عن
:  قال، عن حبيب بن زيد األنصاري،عبةُ أنا ش:دَْعثنا عيل بن اجل: ُّويََغقال الب

َ لـــيىل حتــ:ســمعت مـــوالة لنــا يقـــال هلــا امرة بنــت كعـــب أن ُ عـــِّمُيت أّدَث عـــن جــِّدُ
 ،اها لتأكــل فــدع،رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم دخــل عليهــا فــدعت لــه بطعــام

ت عليـه املالئكـة حتـى َّل عنـده صـلِكـُ إذا أَمِائَّ الصَّإن«: إين صائمة، فقال: فقالت
 .»يفرغوا

 .رواه الرتمذي وابن ماجه والنسائي من حديث شعبة
 .هاِّمَسُة حبيب ومل يِّدَع يف رواية النسائي عن حبيب عن ليىل عن جَقَوو

ك عن حبيب عـن لـيىل إال أن ًورواه الرتمذي والنسائي أيضا من حديث رشي
 ً.النسائي جعله مرسال
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 ٣٠٩ 

 
ــــَ إبــــراهيم وُّم أ،طيــــةْبِعون القْمَشــــبنــــت  )١(اريــــةَم .٢٧٨٨ د النبــــي صــــىل اهللا عليــــه َل

 .وسلم
 ومعها أختها شريين وخيص يقال ،أهداها املقوقس صاحب إسكندرية مرص

ـــَّسَ فوهـــب رســـول اهللا شـــريين حلـــ،ور وبغلـــةبلـــه مـــأ ـــت فول دت لـــه عبـــد ان بـــن ثاب
 .انَّسَالرمحن بن ح

 وكـان عمـر بنفـسه ،توفيت مارية يف خالفـة عمـر سـنة سـت عـرشة يف املحـرم
 .خيرب الناس لشهود جنازهتا، وصىل عليها عمر ودفنت بالبقيع

 . ّأبو جميبة الباهيل: جميبة الباهيل، وقيل: ة، وقيلَّاهليَالب )٢(بةْيِجـُم) د( .٢٧٨٩
 .تقدم يف باب امليم من األسامء

 رواه »م واتـركُرُ مـن احلـْمُصـ«وت عن أبيها أو عمها عن رسـول اهللا حـديث ر
 .الثالثة
 .مةَقْلَمة بن أيب عَقْلَوالدة ع، )٣(جانةْرَم) س ت د ي( .٢٧٩٠

 . وعائشة أم املؤمنني، معاوية:روت عن

                                                        
 ).٥/٣٢٩: (»البداية والنهاية«) ١(
 ).٣٥/٣٠٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٣٠٤: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣١٠ 
 . ابنها علقمة:وعنها

 .»الثقات«ذكرها ابن حبان يف 
 .مد، أخت حمْريَُكبنت إياس بن الب )١(مريم) يس( .٢٧٩١

 . أزواج النبي صىل اهللا عليه وسلم روت عن بعض،هلا صحبة
 . عمرو بن حييى بن عامرة:وعنها

 أخربين عمرو بن حييى بن عامرة بن أيب :جْيَرُ ثنا ابن ج:حْوَثنا ر: قال أمحد
 صاحب النبي صىل اهللا عليه وسلم عن ْريكَُ حدثتني مريم ابنة إياس بن الب،حسن

 فدعا ،نعم:   قالت»رة؟ْيِرَأعندك ذ«: نبي دخل عليها فقالبعض أزواج النبي أن ال
ــني أصــابع رجليــه ثــم قــال ــُبــري وم الكَاللهــم مطفــئ«: هبــا فوضــعها عــىل بثــرة ب  ِّربكَ

 .»الصغري اطفئها عني فطفيت
 .من حديث ابن جريج »اليوم والليلة«رواه النسائي يف 

 .ديةَْزة األََّس بُّمُأ )٢(ةَّسُم) ق ت د( .٢٧٩٢
 .ل كثري بن زيادْهَ وعنها أبو س.ةعن أم سلم
 عن ،لْهَ عن أيب س، عن عيل بن عبد األعىل،ثنا شجاع بن الوليد: قال أمحد

النفـساء كانت :  سلمة زوج النبي صىل اهللا عليه وسلم قالتِّمُ عن أ،ديةَْزة األَّسُم
س مــــن ْرَنــــا بـــالوَ وجوهِيلْطـــَنوكنــــا ًلـــس عـــىل عهــــد رســـول اهللا أربعــــني يومـــا جت

 .الكلف
                                                        

 ).٣٥/٣٠٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٠٤: (»لكاملهتذيب ا«) ٢(



 ٣١١ 
 . ورواه الرتمذي وابن ماجه،رواه أبو داود من طرق عن كثري بن زياد

 .ال نعرفه إال من حديث أيب سهل يعني كثري بن زياد: قال الرتمذي
 .ية، والدة يوسف بن ماهك املكيَّكامل )١(كةْيَسُم) ق ت د( .٢٧٩٣

 . وعنها ابنها.عن عائشة
 عــن يوســف بــن ،ر عــن إبــراهيم بــن مهــاج، ثنــا إرسائيــل:ثنــا وكيــع: قــال أمحــد

ــت،كةْيَسُه مــِّمــُ عــن أ،ماهــك ــك بيتــا :  عــن عائــشة قال ًقلنــا يــا رســول اهللا أال نبنــي ل
 .»َقبَن سَ مُاخَنَ منى م.ال«:  قال؟بمنى

ها، ِّمَسُه ومل يـِّمُعن أ: رواه أبو داود من حديث ابن مهدي عن إرسائيل، وقال
 . حسن:ي وقال الرتمذ،]ب-٢٣٣[والرتمذي وابن ماجه من حديث وكيع

ة بــن َلِ امــرأة صــ،يةْرصَباء البــْهَّ أم الــص،ويــةَدَبنــت عبــد اهللا الع )٢(اذةَعــُم) ع( .٢٧٩٤
 . وكانت من العابدات،مَيْشَأ

 ِّمُ وأ، وهــشام بــن عــامر األنــصاري، وعائــشة، عــيل بــن أيب طالــب:روت عــن
 .عمرو بنت عبد اهللا بن الزبري

ويان، وأيوب السختياين، َدَهم العـْلَ وأوىف بن د،يدَوُ إسحاق بن س:روى عنها
، وراشد أبو حممد احلامين، وأبو فاطمة سـليامن بـن ُّويَدَسان العْيَوجعفر بن ك

َعبد اهللا البرصي، وأبو السليل رض ، وعاصم األحول، وأبو قالبة عبد ْريَقُب بن نْيُ
ل شك، وأبو برش شيخ من أهِّ، وعمر بن ذر، وقتادة، ويزيد الرُّميْرَد اجلْيَاهللا بن ز

                                                        
 ).٣٥/٣٠٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٠٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣١٢ 
 بنــت ْرضَّ النـُّ، وأمُّويَدَ احلـسن جــدة أيب بكـر العــُّمُيل، وأَذُالبـرصة، وأبــو بكـر اهلــ

 .رَّوَزَاحل
 .، حجةثقة: قال ابن معني

 .كانت من العابدات: ، وقال»الثقات«وذكرها ابن حبان يف 
ْوقــال حممــد بــن احلــسني الــرب ثني َّدَ حــ:عــن حممــد بــن ســنان البــاهيل: ُّالينُجُ

َّحبسلمة بن  ًعاذة العدوية مل توسد فراشا بعد ُ مَّ أنُّيَحدثنا احل: ، قالُّويَدَ العانَ
 .أيب الصهباء حتى ماتت

 .انَّسَبنت ح )١(املغرية) د( .٢٧٩٥
 .وعنها أخوها حجاج. روت عن أنس بن مالك

 .»الثقات«ان يف َّبِذكرها ابن ح
ْسعة الــــَّديـــْيَّمــــرو الزَبنـــت ع )٢(كــــةْيَلُم) مـــد( .٢٧٩٦ د، ْعَد بــــن ســــد زيـــَلــــَدية، مـــن وَّ

 .ها يف الصحابةُادَدِع، ت بن سعدَّزيد الال: ويقال
 بن معاويـة عـن امـرأة ْريَهُ روى ز.ًالنبي صىل اهللا عليه وسلم حديثاروت عن 
 .من أهله عنها
 عن امرأة ،ْريَهُ ثنا ز:ثنا أمحد بن يونس: ثنا عيل بن عبد العزيز: ُّرباينَّقال الط
 ُاشـتكيت: د، قالـتْعَة مـن ولـد زيـد بـن سـَّيـِدْيَّ الزكـة بنـت عمـروْيَلُ عن م،من أهله

َوجعا يف ح ألباهنا «: إن رسول اهللا قال:  وقالتٍرَقَ بَنْمَت يل سَفَصَوَقي فأتيتها فْلً
                                                        

 ).٣٥/٣٠٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣١٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣١٣ 
 .»ها داءُها دواء، وحلومُنْمَاء وسَفِش

 .هريُيل عن زْيَفُّعن أيب جعفر الن »املراسيل«رواه أبو داود يف 
 .ةَزْرَبيد بن أيب بُبنت ع )١(ةََّينُم) ت( .٢٧٩٧
 .اعيةَُز األسود اخلُّمُ وعنها أ.ةَزْرَها أيب بِّدَعن ج

ـــَقـــال أبـــو ي ـــراهيم بـــن ســـ: ىل املوصـــيلْع ـــا إب ـــا يـــونس بـــن :ُّهريْوَيد اجلـــِعَثن  ثن
ة بنـت َْينُ حدثتني م:ة األسلميَزْرَ األسود بنت يزيد موالة أيب بُّمُثتنا أَّ حد:حممد

 َىلكَّْى الـثَّزَن عـَمـ«: قـال رسـول اهللا: ة، قـالَزْرَها أيب بـ عن جـد،ةَزْرَعبيد بن أيب ب
َدا من اجلْرُ بَِيسُك  .»ةَّنً

: رواه الرتمــذي عــن حممــد بــن حــاتم املــؤدب عــن يــونس بــن حممــد، وقــال
 . وليس إسناده بالقوي،غريب
 . املؤمننيُُّملية أَالِبنت احلارث اهل )٢(مونةْيَم) ع( .٢٧٩٨

 . يف ترمجة أختها لبابةكر أخواهتا تقدم باقي نسبها وذ
 )٣(جـرة وذلـك يف عمـرة القـضاء واختلـفجها رسول اهللا سنة سـت مـن اهلَّتزو

ًهـل كــان رســول اهللا صـىل اهللا عليــه وســلم حمرمـا أم ال، فــروى البخــاري ومــسلم 
م فيكون من خصائصه حيث رعن ابن عباس أن رسول اهللا تزوج ميمونة وهو حم

 النكـــاح، وروى مـــسلم عـــن ميمونـــة أن هنـــى صـــىل اهللا عليـــه وســـلم املحـــرم عـــن

                                                        
 ).٣٥/٣١١: (»هتذيب الكامل« )١(
 ).٣٥/٣١٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .»لكاملهتذيب ا« إيراد هذا اخلالف من زيادات احلافظ ابن كثري عىل)٣(



 ٣١٤ 
 .رسول اهللا تزوجها وهو حالل وبنى هبا وهو حالل
 أن رسول اهللا تزوجها وهو :وروى الرتمذي عن أيب رافع وكان السفري بينهام

 .حالل
 .النبي صىل اهللا عليه وسلم: روت عن
ار، َسَ وموالها سليامن بن ي،د بن عباسَبْعَ إبراهيم بن عبد اهللا بن م:روى عنها

ها عبد اهللا بن يوعبد اهللا بن سليط، وابن أختها عبد اهللا بن شداد بن اهلاد، وابن أخ
عباس، وابن أختها عبد الـرمحن بـن الـسائب اهلـاليل، وعبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن 

د اهللا اخلــوالين، وعبيــد بــن الــسباق، وموالهــا عطــاء بــن يــسار، يــعتبــة، وربيبهــا عب
 ،ْعيَبُ وابـن أختهـا يزيـد بـن األصـم، والعاليـة بنـت سـ،بْيـَرُوعمران بن حذيفة، وك
 .ةَّيَدُب: وموالهتا ندبة، ويقال

ها َّامَسَة فَّرَكان اسمها ب: ه عنها، وقيلِّمُوذ عن أُْبنَوروى سفيان بن عيينة عن م
ف بني مكة واملدينة حيث بنى هبا رسول اهللا سنة ََِرس وماتت ب،رسول اهللا ميمونة
 وصـىل عليهـا عبـد اهللا بـن عبـاس، ،٦٦:  وقيل،٦٣سنة : ل وقي،إحدى ومخسني

بيـد ُهـا عُيبِبَ ور،اد ابنا أخواهتاَّدَ وعبد اهللا بن ش،ها هو ويزيد بن األصمَْربَودخل ق
 .اهللا اخلوالين

د خـادم النبـي صـىل اهللا عليـه ْعَبنـت سـ: بنت سعيد، ويقـال )١(ونةُمْيَم) ٤( .٢٧٩٩
 .وسلم

 .روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

                                                        
 ).٣٥/٣١٣: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣١٥ 
ة، َدْوَ، وزياد بن أيب سُّنصاريَاأل] أ-٢٣٤[ وانْفَ أيوب بن خالد بن ص:وعنها

كــام -دة، وعــيل بــن أيب طالــب ْوَامن بــن أيب ســْثُوطــارق بــن عبــد الــرمحن، وعــ
، وآمنـة بنـت عمـر بـن عبـد ُّيِّبَّ، وأبو يزيد الـضُّينَدَ، وهالل بن أيب هالل امل-قيل
 .العزيز
 . ميمونة أخرى:اد بن أيب سودة وأخوه عثامنإن التي روى عنها زي: وقيل
ة، هلــــا َّيــــِفَقَّالث: ارية، ويقــــالَسَم بــــن ســــفيان اليــــَدْرَبنــــت كــــ )١(مونــــةْيَم) ق د( .٢٨٠٠

 .صحبة
 .روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

م عنهـا، َسْقـِم عن سارة بنت مَسْقِعن يزيد بن م: م، وقيلَسْقِ يزيد بن م:وعنها
 . غري ذلكٌويف إسناد حديثها اختالف

                                                        
 ).٣٥/٣١٣: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣١٦ 

 
 .نةَدَب: ة، ويقالَّيَدُب:  املؤمنني، ويقالُّمموالة ميمونة أ )١(بةْدَن) س د( .٢٨٠١

 .روت عن موالهتا يف مبارشة احلائض
 .حبيب األعور موىل عروة بن الزبري :وعنها

 .»الثقات«ذكرها ابن حبان يف 
 ومثله احلسن بن حبيـب ،دبة بفتح الدالَثون يقولون نِّدَُحامل: ُّارقطنيَّقال الد

 .بة الدال ساكنةْدَهو ن: بة، وقال أهل اللغةَدَفاف بن نُ وخ،بةَدَبن ن
 .تأيت يف الكنى. ةَّامرة األنصاريُ عُُّمب أْعَبة بنت كْيَسُن •

ــ) ع( .٢٨٠٢ ــ: ، ويقــال)٢(بةْيَسُن ة َّطيــَ عُّمبنــت احلــارث أ: ب، ويقــالْعــَيبة بنــت كِسَن
 .، هلا صحبةةَّاألنصاري

 .، وعن عمرنبي صىل اهللا عليه وسلم ال:روت عن
ة، وأنـــس بـــن مالـــك، وعبـــد َّيـــِطَ إســـامعيل بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن ع:روى عنهـــا
 ُّمُ وأ،مـــر، وحممـــد بـــن ســـريين، وأختـــه حفـــصةَْق، وعـــيل بـــن األْريَمـــُامللـــك بـــن ع

 .احيلََرش
                                                        

 ).٣٥/٣١٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣١٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣١٧ 
ة، كانت من كبار نساء الصحابة، وكانت َْرص يف أهل البُّدَعُت: قال ابن عبد الرب

ًزو كثـــريا مـــع رســـول اهللا، وكانـــت ممـــن غـــسل ابنـــة رســـول اهللا، وحكـــت ذلـــك تغـــ
 َلْسُ وعلامء التابعني بالبرصة يأخذون عنها غفأتقنت، وكان مجاعة من الصحابة

 .ت وهلا عن النبي أحاديثِّيَامل



 ٣١٨ 

 
 .، تأيت الدرداءُُّممة أْيَهُج: مة ويقالْيَجُه •

غـرية بــن ُسـهيل بــن امل: ذيفــة، ويقـالُ واسـمه حة،َّميــُ أيب أُبنـت )١(دْنـِه) ع( .٢٨٠٣
ْعبــــــد اهللا بـــــــن عمـــــــر بـــــــن خمــــــ  ُُّم أ،ةَّة املخزوميـــــــَّشـــــــيَرُمة القَلَ ســـــــُُّم أ،زومَ

 .املؤمنني
 .هُِّموكانت أخت عامر بن يارس أل

تزوجها رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف شوال سنة اثنتني من اهلجـرة بعـد 
 والـد عمــر ،دَســَنــت قبـل عنــد أيب سـلمة بــن عبـد األى هبــا فيهـا وكاَنـَر، وبْدَوقعـة بــ
 .وأخوته

 وعـــن أيب ســـلمة بـــن عبـــد األســـد، ، النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم:روت عـــن
 .وفاطمة بنت رسول اهللا

، وحبيـب بـن ُّعـيَخَّد بـن يزيـد النَوْسـَ أسامة بن زيد بن حارثـة، واأل:روى عنها
ـــت، ومحيـــد بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف، وذ ـــَأيب ثاب ن، ّامَّ أبـــو صـــالح الـــسوانْك

ينة ِفَب، وسِّيَسُ، وسعيد بن أيب سعيد، وسعيد بن املُّوالربيع بن أنس اخلراساين
ه، وســليامن بــن يــسار، وســواء اخلزاعــي، وأبــو وائــل ْيــَامن بــن بابْيَلُموالهــا، وســ

شقيق بن سلمة، وشهر بن حوشب، وضبة بن حمصن، وعبد اهللا بن احلارث بن 
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 ٣١٩ 
افع موالها، وعبد اهللا بن زمعة بن األسود، وعبد اهللا بن أيب نوفل، وعبد اهللا بن ر

سلمة املاجشون مرسل، وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد، وعبد اهللا بن عباس، وعبد 
كـة، ْيَلُاهللا بـن عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر الـصديق، وعبـد اهللا بـن عبيـد اهللا بـن أيب م

وهــب بــن عبــد اهللا بــن : عــة، وقيــلْمَب بــن زْهــَوخ، وعبــد اهللا بــن وُّرَوعبــد اهللا بــن فــ
عة، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، والصحيح عـن أبيـه عنهـا، وعبيـد اهللا ْمَز

طية، وعبيـد بـن عمـري، وعـثامن بـن عبـد اهللا ْبِبن عبد اهللا بن عتبة، وعبيد اهللا بن الق
بــن موهــب، وعـــروة، وعطــاء، وعطـــاء بــن يــسار، وعكرمـــة بــن عبـــد الــرمحن بـــن 

ـــَرُم، وابنهـــا عمـــر بـــن أيب ســـلمة، وقبيـــصة بـــن ذؤيـــب، وكاحلـــارث بـــن هـــشا  ،بْي
 وابن أخيها مصعب ، وأبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني، ومرسوق،وجماهد

بن عبد اهللا بن أيب أمية، ومقسم موىل ابن عباس، وناعم موالها، ونافع بن جبري 
ة بــن بــن مطعــم، ونــافع مــوىل ابــن عمــر، ونــافع موالهــا، ونبهــان مكاتبهــا، وواثلــ

، ]ب-٢٣٤[األســـقع، ووهـــب مـــوىل أيب أمحـــد، وأبـــو جملـــز الحـــق بـــن محيـــد
وحييى بن اجلزار، ويعىل بن مالك، وأبو بكر بـن عبـد الـرمحن بـن احلـارث بـن 
هشام، وأبو سلمة بن عبـد الـرمحن، وأبـو صـالح مـوىل طلحـة بـن عبيـد اهللا، وأبـو 

 بـن العـاص، وأبـو عبد اهللا اجلديل، وأبو عثامن النهـدي، وأبـو قـيس مـوىل عمـرو
كثري موالها، وأبو املتوكل الناجي، وابن سفينة، ومتلك اخلارفية، وجرسة بنت 
دجاجــة، وحفــصة بنــت عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر الــصديق، وحكيمــة بنــت أميــة، 

ثــــة بنــــت احلــــارث بــــن الطفيــــل بــــن ْيَمُة أم احلــــسن البــــرصي، ورْريَ وخــــ،ومحيــــدة
وســـلمى البكريـــة، وصـــفية بنـــت شـــيبة، ، وابنتهـــا زينـــب بنـــت أيب ســـلمة، ةَربْخَســـ

ة َّسُوصـــفية بنـــت أيب عبيـــد، وفاطمـــة بنــــت املنـــذر، وكبـــشة بنـــت أيب مـــريم، ومــــ
 والــدة حممــد بــن زيــد بــن املهــاجر بــن ،امَرَ حــُّمُد بنــت احلــارث، وأْنــِة، وهَّديــَْزاأل

ِّقنفذ، وأم موسى رس  .ة عيل بن أيب طالبَّيُ



 ٣٢٠ 
 .وصىل عليها أبو هريرة ،هـ٥٩توفيت يف شوال سنة : قال الواقدي
 .زيدصىل عليها سعيد بن : وقال غريه

يت يف والية يزيد بن معاوية بعد الستني، وقال ِّوفُت: مةَثْيَوقال أمحد بن أيب خ
 .هـ٦٢سنة : غريه
 .ةَّيِشَرُالق: ة، ويقالَّيِراسِبنت احلارث الف )١(ْدنِه) ٤ خ( .٢٨٠٤

 .د بن املقداد بن األسودَبْعَوكانت حتت م
 . سلمة، وكانت من صواحباهتاِّمُ أ:روت عن
 .»الثقات« ذكرها ابن حبان يف . الزهري:روى عنها

 :وروى يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن
 ِّمُ أ: امـرأة عبـد اهللا بـن شـداد بـن اهلـاد عـن،ةَّميـَعْثَد بنـت احلـارث اخلْنـِه .٢٨٠٥

 :ل لبابة بنت احلارث حديثنيْضَالف
َيف النهي عن مت: أحدمها َقوله يظهر الدين حتى جيـ: ، واآلخري املوتِّنَ  َاوزُ
 .ً متييزاتَرِكُالبحار، ذ
 .ةَّيَْرصيك البَبنت رش )٢(ْدنِه) س( .٢٨٠٦
 .احلديث... مَْتنَ واحلءاَّبُّ عائشة يف النهي عن الد:عن

 . عن أبيه عنهاُّْيسيَد بن عبد امللك القْوَروى ط
 .)٣(دةَْينُه) س( .٢٨٠٧
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 ٣٢١ 
 .سويد وعنها إسحاق بن .عن عائشة يف األرشبة



 ٣٢٢ 

 
 .ِ يارسُُّمة، أْريَُس، ويقال أ)١(ةْريَسُي) ت د( .٢٨٠٨
 .من األنصار:  من املهاجرات، وقيل وكانت،حبةُهلا ص

َ عن أمه مح،روى حديثها هانئ بن عثامن  .ةْريَسُهتا يَّدَ عن ج،ضة بنت يارسْيُ
 .تقدم يف ترمجته
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 ٣٢٣ 

 
 .، حديثها يف أهل البرصةارعَبنت الوازع بن ز )١(انََب أُّمُأ) أم د بخ( .٢٨٠٩

َ حـديثا تُّديْبـَها زارع بن عـامر العِّدَ ج:روت عن عـن : م يف ترمجتـه، وقيـلَّدَقـً
 .هاِّدَأبيها عن ج
 .َقنَْعر بن عبد الرمحن األَطَ م:وعنها
 .ةَّشيَرُبنت عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب الق )٢(بيهاَ أُّمُأ .٢٨١٠

ال إلـه إال اهللا امللــك الكـريم تبــارك اهللا « : كلـامت الكــرب أبيهــا يف:روت عـن
 .» احلمد هللا رب العاملني، العرش العظيمُّبَر

 واحلــسن بـن حممـد بــن عـيل، وعـيل بــن ، احلـسن بـن حــسن بـن عـيل:وعنهـا
 .احلسني بن عيل

ــَبري بــن بُّقــال الــز  ،كانــت عنــد عبــد امللــك بــن مــروان فطلقهــا وهــو خليفــة: اركَّ
 .بن عبد اهللا بن عباس، فولدت له وهلكت عندهفتزوجها عيل 

 ها غـــريه،َّامَها يف روايتـــه وســـِّمَسُومل يـــ »اليـــوم والليلـــة«روى هلـــا النـــسائي يف 
 عـن حـسن بـن حممـد ، عن أبان بن صـالح:فقال إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة
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 ٣٢٤ 
  عــن أبيهــا عــن عــيل، أبيهــا بنــت عبــد اهللا بــن جعفــرِّمُبــن عــيل بــن أيب طالــب عــن أ

 .ًمرفوعا
ة َزْرَة مـــــــــوالة أيب بـــــــــّميَلْســــــــَاأل: ة، ويقـــــــــالَّاعيـــــــــَزُاخل )١(دَوْســــــــَ األُّمُأ) ت( .٢٨١١

 .ِّسلميَاأل
ة، وتقـدم حـديثها يف ترمجتـه، وأم نابلـة َزْرَبيد بـن أيب بـُة بنت عَْينُ م:روت عن
 .اخلزاعية

، ُّ وعبــد الــرمحن بــن عمــرو الــبجيل، أمحــد بــن عبــد اهللا بــن يــونس:روى عنهــا
 .ن إبراهيم، ويونس بن حممد املؤدبومسلم ب
اســــمها : حاضــــنة النبــــي صــــىل اهللا عليــــه وســــلم، يقــــال، )٢(نَمــــَْي أُّمُأ) ق( .٢٨١٢

 .كةَرَب
 .روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 .ُّ، وأبو يزيد املدينيُّنعاينَّبن عبد اهللا الصوحنش  أنس بن مالك، :وعنها
 مــن أبيـــه، ه وســلم ورثهـــاكانــت أم أيمــن هـــذه خــادم رســـول اهللا صــىل اهللا عليـــ

 وأيمـــن ابــن هلــا مـــن ،بــت بــأم أيمــنِّقُكـــة، ولَرَكــان اســمها ب: مــن أمــه، قيـــل: وقيــل
-٢٣٥[ ثم تزوجت بزيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد،زوجها األول عبيد

 .]أ
 .شة ثم إىل املدينةَبَتني إىل احلَرْجِهاجرت اهل: قال ابن عبد الرب
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 ٣٢٥ 
 كـان رسـول اهللا صـىل :ْخيَامن بن أيب شْيَلُعن س: وقال أبو بكر بن أيب خيثمة

 .»يِّمُ أَدْعَي بِّمُ أيمن أُّمُأ«: اهللا عليه وسلم يقول
لم يزورهـا وأبـو بكــر وكـان رسـول اهللا صـىل اهللا عليــه وسـ: وقـال ابـن عبـد الــرب

 .وعمر من بعده
والظــاهر أنـه يف ســفر هجرهتــا -أهنــا أصـاهبا عطــش شــديد يف سـفر  )١(وذكـروا

 فمرت بيهودي فاستسقته فأبى أن يسقيها إال أن ترتد فأبت - هاجرت ماشيةفإهنا
ًواختارت أن متوت عطشا وال ترجع عن اإلسالم، فبينام هـي متـيش إذ سـمعت 
ًهفيفــا عــىل رأســها فــإذا دلــو مــن الــسامء قــد دىل فــرشبت منــه ثــم رفــع وهــو ينظــر، 

 لـتعطش فــال فكانـت ال تعطـش بعـد ذلــك، وكانـت تكثـر الـصوم يف حــارة القـيض
 .ًجتد عطشا

 :روى هلا ابن ماجه حديثني
 .حديث ثابت عن أنس يف زيارة أيب بكر وعمر إياها، وفيه قصة: األول
ًلـت دقيقـا فـصنعت َبْرَحديث حنش بن عبد اهللا الصنعاين عنها أهنا غ: والثاين

طعـام نـصعنه بأرضـنا :  فقالـت»ما هـذا؟«: ًللنبي صىل اهللا عليه وسلم رغيفا فقال
 .» اعجنيهَّمُيه فيه ثِّدُر«:  فقال،ً لك منه رغيفاََعحببت أن أصنفأ

 .ة، زوج أيب أيوبَّجيَرْزَة اخلَّاألنصاري )٢(وبَُّي أُّمُأ) ق ت( .٢٨١٣

                                                        
، وانظرهــــــا »هتــــــذيب الكــــــامل« ذكــــــر هــــــذه القــــــصة مــــــن زيــــــادات احلــــــافظ ابــــــن كثــــــري عــــــىل)١(

 ).٨/١٦٩: (»اإلصابة«يف
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 ٣٢٦ 
 .عد بن قيس بن عمرو بن امرئ القيسهلا صحبة، وهي بنت قيس بن س

ًروت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم حديثا واحدا ً. 
نزلت :  ثنا عبيد اهللا بن أيب يزيد أخربه أبوه قال: عيينةثنا سفيان بن: قال أمحد

عــىل أم أيــوب الــذين نــزل علــيهم رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم نزلــت عليهــا 
ُوا طعاما فيه البُفَّلكََفحدثتني هبذا عن رسول اهللا أهنم ت ه وقـال َهـِركََبـوه فَّرَقَول فُقـً

 يعنـــي »ف أن أوذي صــاحبي إين أخـــا، مــنكمٍوا إين لــست كأحـــدُلـــُك«: ألصــحابه
 .ك، رواه الرتمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينةََلامل

 .حسن صحيح غريب: وقال الرتمذي
 .عةْيَ هلا صحبة وب،اءَّوَها حُاسم: ة، يقالَّصاريَْناأل )١(دْيَُج بُّمُأ) س ت د( .٢٨١٤

ىل اهللا د، عـن النبـي صـْيـَجُ بِّمُتـه أَّدَد عـن جْيـَجُروى حديثها عبـد الـرمحن بـن ب
 .»وا السائل ولو بظلف حمرقُّدُر« :عليه وسلم
ْر بن خمَوِْس املُبنت )٢( بكرُّمُأ) بخ( .٢٨١٥  .ةَّريْهُّة الزَّيِشَرُمة القَرَ

ِ رأيــت عبــد الـرمحن بــن عــوف مــستلقيا واضـعا إحــدى ر:عـن أبيهــا ً ه عــىل ْيــَلْجً
  .وعن عبيد اهللا بن أيب رافع، األخرى
 . بن جعفر بن عبد الرمحن بن املسور أخيها عبد اهللاِابنُابن  :وعنها
 . أيب بكرُّمُأ: ، ويقال)٣(رْكَ بُّمُأ) ق( .٢٨١٦

                                                        
 ).٣٥/٣٣١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٣٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٣٣٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٢٧ 
 . وعنها أبو سلمة بن عبد الرمحن.عن عائشة
 عن أيب ، عن حييى، ثنا عيل بن املبارك:ثنا عبد امللك بن عمرو: قال أمحد

 :ل يف املرأة أخربته عن عائشة أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قاٍ بكرَّمُ أَّنَ أ:سلمة
 .»وقُرُ أو عٌقْرِإنام هو ع« :رْهُّترى ما يريبها بعد الط

 .ةَّنيََدة املَّميَلَْسبنت هالل بن أيب هالل األ )١( باللُّمُأ) ق( .٢٨١٧
 .»يةِحْضُ أِأنَّ من الضُعَذَوز اجلجي« : أبيها عن النبي صىل اهللا عليه وسلم:عن

 .روى حممد بن أيب حييى األسلمي عن أمه عنها
 . ثقة،تابعية: ل العجيلقا
 .ادَّدَ يونس بنت شُِّمة محاة أَّريِالعام )٢(رَدْحَ جُّمُأ) د( .٢٨١٨

 .حديثها يف أهل البرصة
 .َوبَّ الثُْبيِصُض يْيَ احلِمَ عائشة يف د:روت عن

 . يونسُّمُها أُتَّنَكروى عنها 
 .تأيت. ن بنت حممد بن جعفر بن أيب طالبْوَ عُّمُأ:  جعفر، ويقالُّمُأ •

ِ مجُّمُأ) س( .٢٨١٩  بــن ّدُس بــن عبــد وْيَل بــن عبــد اهللا بــن أيب قــِّلــَُج املُبنــت )٣(يــلَ
ـــ ـيُؤي القُل بـــن عـــامر بـــن لـــْسِ بـــن مالـــك بـــن حـــْرصَن ة، والـــدة َّة العامريـــَّرشــ

                                                        
 ).٣٥/٣٣٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٣٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٣٣٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٢٨ 
 .بةْحُ هلا صّيِحَمُحممد بن حاطب اجل
 .فاطمة: واسمها جويرية، ويقال

َمت قـديام وهـاجَلْسـَأ: قال ابن عبد الرب احلـارث [ب بـن ِهـا حاطـت مـع زوجَرً
 ثــم تــويف عنهــا ،ًوولــدت لــه هنــاك حممــدا واحلــارث(معمــر إىل احلبــشة،  )١(]بــن
َّ وهـي ممـ،حاك فولـدت لـهَّلف عليها زيـد بـن ثابـت بـن الـضَخَف َن مجـِ  ْنيَتَرْجـِع اهلَ

 .شة وإىل املدينةَبَإىل احل
 . النبي:روت عن
 . ابنها حممدوعنها

 .ل إال منهاِّلَجُ للمَبِقَال ع: النسبويقول أهل 
اول َنـَ عـن حممـد بـن حاطـب أنـه ت)٢ ()ًروى هلا النسائي حديثا من رواية سامك

َرا فاحرتْدِق َ  .ه إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم ُّمُبت به أَهَذَه فُدَت يَقً
 هلــا ،وصْحـَة، والــدة سـليامن بـن عمــرو بـن األَّديـَْزاأل )٣(بُدْنـُ جُّمُأ) ق د( .٢٨٢٠

 .صحبة
رة بمثــــــل حــــــىص ْمـــــَصــــــىل اهللا عليـــــه وســــــلم يف رمــــــي اجلروت عـــــن النبــــــي 

 .]ب-٢٣٥[فَْذاخل
اد بـــن اهلـــاد، وأبـــو يزيـــد مـــوىل عبـــد اهللا بـــن َّدَ وعبـــد اهللا بـــن شـــ، ابنهـــا:وعنهـــا

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(
 ).صح(انبه عالمة التصحيح  ما بني القوسني ملحق يف احلاشية اليرسى، وبج)٢(
 ).٣٥/٣٣٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٢٩ 
 .احلارث
 .ةَلْيَمُنبنت  )١(وبُنَ جُّمُأ) د( .٢٨٢١
 .دة بنت جابرْيَوُ أمها س:عن
ر بن َمْها يف ترمجة أس تقدم حديث.ُّويَنَ عبد احلميد بن عبد الواحد الغ:وعنها

ِّرضُم  .سَ
ْ مح:ش، هيْحَ جُ حبيبة بنتُّمُأ •  .، تقدمتشْحَنة بنت جَ

 .بِْيبَ حُّمُأ: ة، ويقالَّنيَُزس املْيَب بن قْيَؤُبنت ذ )٢(بيبةَ حُّمُأ) د( .٢٨٢٢
يف صـاع النبـي صـىل تـه َّمَععـن ي َيـُة بنـت حَّيِفَ زوجها ابن أخي ص:روت عن
 .اهللا عليه وسلم
قال أنس بن . لة األسلمي عنهاَمْرَن عياض عن عبد الرمحن بن حرواه أنس ب

ِفا بِْصين ونَّدُه مُجدتَه فوُبتَّرَجَف: عياض  .شامِ هّدُمً
 .د هبا أهل املدينةَّرَفَ تٌةَّنُهذه س: وقال ابن أيب داود

 . تقدمت.، هي رملة بنت أيب سفيان)٣( حبيبةُّمُأ •
 .ارية بن سباضِْربنت الع )٤( حبيبةُّمُأ) ت( .٢٨٢٣

                                                        
 ).٣٥/٣٣٦: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٣٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .حرام، وما أثبتناه من املصدر:  يف األصل)٣(
 ).٣٥/٣٣٧: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٣٠ 
 .ُّيصْمِب بن خالد احلْهَ أبو خالد و: وعنها.عن أبيها

 ُّمُ حــدثتنا أ،ب أيب خالــدْهـَ عــن و، ثنــا أبــو عاصـم:ثنـا أبــو مـسلم: ُّقـال الطــرباين
هنـى « : عـن أبيهـا أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم،بـاض بـن سـاريةْرِبيبة بنـت العَح

ْ خماع، وعــن كــل ذيَبِّ عــن كــل ذي نــاب مــن الــسَربْيــَيــوم خ ، وعــن ْريَّلــب مــن الطــِ
 .»وهننُطُن ما يف بْعَضَاىل حتى يَبَ وأن يوطئن احل،ةَمَّثَُجامل

َعـــا يف مَّطَقُ والرتمــذي م،رواه أمحــد عــن أيب عاصـــم عني عـــن حممــد بـــن ِضــْوً
 .حييى عن أيب عاصم

خالـــد بـــن  )٢(]مالـــك بـــن[حـــان، واســـمه ْلِبنـــت م )١(امَرَ حـــُّمُأ) ق س د م خ( .٢٨٢٤
جـــــار َّي بــــن النِدَم بـــــن عــــْنَدب بــــن عـــــامر بــــن غــــْنــــُن جام بـــــَرَزيــــد بــــن حــــ

: امت، يقـال هلـاَّاألنصارية، خالـة أنـس بـن مالـك، وزوجـة عبـادة بـن الـص
 .صاء، هلا صحبةْيَمُّالر: صاء، ويقالْيَمُالغ
 . النبي صىل اهللا عليه وسلم:روت عن
ىل ْعَ وي بن األسود،ْريَمُار، وعَسَطاء بن يَ ابن أختها أنس بن مالك، وع:وعنها
ورهــا ُزَ وكــان رســول اهللا ي،س، كانــت مــن منجبــات الــصحابياتْوَاد بــن أَّدَبــن شــ
 .ها بفرس رمحهام اهللات فرزق،فيل رأسه ودعا هلا بالشهادةيل عندها، وتِقَوي

كة بنت مالك بن عدي بن زيد ْيَلُها مأم: دْعَاط وحممد بن سَّيَقال خليفة بن خ
 .ارَّجَّالنمناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 

                                                        
 ).٣٥/٣٣٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 . زيادة من املصدر)٢(



 ٣٣١ 
ًجت عبادة بن الصامت فولدت لـه حممـدا ثـم خلـف َّوَزَت: زاد حممد بن سعد

بــن ســواد بــن مالــك بــن غــنم بــن مالــك بــن النجــار  عليهــا عمــرو بــن قــيس بــن زيــد
 .ًفولدت له قيسا وعبد اهللا

ـــَوَ ف،ًكانـــت أوال عنـــد عمـــرو بـــن قـــيس: قـــال غـــريه دت لـــه عبـــد اهللا بـــن عمـــرو َل
 .ام، ثم خلف عليها عبادة بن الصامتَرَاملعروف بابن أم ح

 .ن صـىل القبلتـنيَّام ممـَرَ حـِّمُوهذا القول هو الصحيح، فـإن ابـن أ: قال شيخنا
 .كام تقدم يف ترمجته

 .هـ٢٧ص سنة ْربُقِتوفيت ب: قيل: رْبَقال ابن ز
ة َّرَصــطخر املــا و،ص األوىل أمــريهم معاويــةْربُكانــت قــ: دْعَقــال الليــث بــن ســ

 .هـ٢٨الثانية سنة 
ولــة رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم ُْليَحــديث ق: هلــا عنــدهم حــديثان األول

 وإخباره إياها بأهنا مـن ،عندها ونومه وإخباره إياها بأناس من أمته يغزون البحر
األولــــني، وكــــان كــــام أخــــرب صــــىل اهللا عليــــه وســــلم الــــصادق املــــصدوق، وهــــذا 

 .احلديث من دالئل النبوة
للامئـد « :ن شداد عنهـا عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلمحديث يعىل ب: الثاين

 .»ينَدْيِهَ والغريق له أجر ش، شهيدُرْجَ أءيق الُيصبهيف البحر 
 .ذُْفنُهاجر بن قُ حممد بن زيد بن املُوالدة )١(امَرَ حُّمُأ) د( .٢٨٢٥
 . وعنها ابنها حممد. أم سلمة:عن
 .)١(رْيَرُ احلُّمُأ) ت( .٢٨٢٦

                                                        
 ).٣٥/٣٤٣: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣٣٢ 
 .يث تقدم يف ترمجتهحة بن مالك بحد موالها طل:عن

 .حممد بن أيب رزين عن أمه عنهارواه 
 .ّويَدَة أيب بكر العَّدَ، ج)٢(نَسَ احلُّمُأ) د( .٢٨٢٧
ض ال أغـسل َيِ حـَ عنـد رسـول اهللا ثـالثُضْيِحـَ أُكنـت« :اذة عن عائـشةَعُ م:عن
 .»ًباْوَيل ث

 . عبد الوارث بن سعيد:وعنها
 .ةَّعيِاشَُجمرو املَة بنت عَطْبِ غُةَّمَ، ع)٣(نَسَ احلُّمُأ) د( .٢٨٢٨

 .هتا عن عائشةَّدَ ج:روت عن
 . أخيها غبطة بنت عمرو بحديث تقدمُ بنت:وعنها
 .ْنيَصُة حييى بن احلَّدَة، جَّسيََْمححاق األْ إسُبنت )٤(ْنيَصُ احلُّمُأ)٤ م( .٢٨٢٩

 . الوداعَةَّجَدت معه حِهَهلا صحبة، روت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم وش
 .ْنيَُص وابن ابنها حييى بن احل،ثْيَرُبن حار َزْيَوعنها الع
 ،يـسةَنُ عـن زيـد بـن أيب أ، عن أيب عبد الرحيم،ثنا حممد بن سلمة: قال أمحد

 مــع ُتجــحج: ، قالــتْنيَصُ احلــِّمُأ] أ-٢٣٦[ تــهَّدَ عــن ج،ْنيَصُعــن حييــى بــن احلــ
ــالال،ة الــوداعَّجــَالنبــي صــىل اهللا عليــه وســلم ح ــت أســامة وب   أحــدمها آخــذً: فرأي

                                                        
 ).٣٥/٣٤٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٤٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٣٤٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٣٤٥: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٣٣ 
 حتـى ِّرَه مـن احلـُرتْسَه يـَبـْوَ ثٌبخطام ناقـة النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم واآلخـر رافـع

ْى مجَمَر  .رة العقبةَ
 .سةْيَنُقل عن زيد بن أيب أْعَرواه مسلم من حديث م

 .أمحد وليس هلا عنده سواهوأبو داود عن 
 .والنسائي عن عمرو بن هشام عن حممد بن سلمة

ار بــن َزْيـَ عـن الع-يعنـي ابــن أيب إسـحاق- ثنـا يـونس :نَطــَثنـا أبـو ق: قـال أمحـد
ــت رســول اهللا يف ح«:  قالــت،ةَّسيَْمحــَ األْنيَصُ عــن أم احلــ،ثْيــَرُح اع َدَة الــوَّجــَرأي
فأنـا أنظـر إىل :  لـه قـد التفـع بـه مـن حتـت إبطـه قالـتٌدْرُ عىل املنـرب عليـه بـُبُطَْخي
ر علـيكم عبـد ِّمـُلنـاس اتقـوا اهللا وإن أيـا أهيـا ا«: ه يقـولُتْعِ فـسمُّ ترتجدهُضَة عَلَضَع
َ جمــٌّيشَبــَح  رواه الرتمــذي مــن » وأطيعــوا مــا أقــام فــيكم كتــاب اهللاع فاســمعوا لــهَّدُ

 . حسن صحيح:حديث الفريايب عن يونس، وقال
 .صةْفَها حُالن، اسمْجَابة بنت عَبَوالدة ح )١(صْفَح ُّمُأ) ق( .٢٨٣٠

 .ة بنت جريرَّيِفَ ص:روت عن
 . تأيت ترمجتها يف ترمجة أم حكيم.ابةعنها ابنتها حبو
: كـــــة، ويقـــــالِعات: ة، ويقـــــالَّيِفَكـــــيم صـــــَأم ح: ، ويقـــــال)٢(مَكـــــَ احلُّمُأ) د( .٢٨٣١

 .ةَّميِة اهلاشَّشيَرُبري بن عبد املطلب القُّباعة بنت الزُض
ري، ْمَّ عـن الفـضل بـن احلـسن الـض،ُّميْرضَاش بن عقبة احلـَّيَ ع:روى حديثها

                                                        
 ).٣٥/٣٤٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٤٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٣٤ 
ـــَ احلَّمُ أَّأن ـــتثَّدَح ضـــباعة ابنتـــي الـــزبري م أوكَ أصـــاب : تـــه عـــن إحـــدامها أهنـــا قال

ًا فـذهبت أنــا وأختـي فاطمــة بنـت رســول اهللا َيْبَرسـول اهللا صـىل اهللا عليــه وسـلم ســ
 .قد تقدم يف ترمجة الفضل بن احلسن احلديث، و...فشكونا ما نحن فيه

 ُّمُأ:  احلكـــم ويقـــالِّمُفـــل عــن أْوَوروى إســحاق بـــن عبــد اهللا بـــن احلـــارث بــن ن
 .إهنا أمه:  ويقال،ًكيم بنت الزبري بن عبد املطلب حديثا آخرَح

 .مكََ احلُّمُهي أ: قال حممد بن سعد
فـون ِرْعَمن بني هاشـم أهنـم ال ي  )١(]واحد[ ُثني غريَّدَح: اطَّيَوقال خليفة بن خ

 .ضباعة هي أم حكيم: للزبري ابنة غري ضباعة، وقال
ــَوَ بــن عبــد املطلــب وعــة بــن احلــارثوذكــر أن أم حكــيم كانــت حتــت ربي ه ُدَل

 . وضباعة كانت حتت املقداد،منها
 .بانْهُعامن بن صُّ النُبنت )٢(مَكَ احلُّمُأ) صد( .٢٨٣٢

 .»اللهم اغفر لألنصار« :عن أنس بحديث
 بن أيب بكـر بـن أنـس من حديث عبيد اهللا »نصارائل األَضَف«رواه أبو داود يف 

 .عن أمه عنها
لطريق من حديث عبيد اهللا عن أبيه عن جده وفيه قصة ورواه أمحد من هذه ا

 .عجيبة
 .ديَِسبنت أ )١( حكيمُّمُأ) س د( .٢٨٣٣

                                                        
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)١(
 .)٣٥/٣٤٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٣٥ 
 تقــــدم حــــديثها يف . املغــــرية بــــن الــــضحاك: وعنهــــا. أمهــــا عــــن أم ســــلمة:عــــن
 .ترمجته

 .تقدمت. مةْيَكُ ح:س، اسمهاَنَْخة بن األَّميُ حكيم بنت أُّمُأ) ق د( •
 .اعية، هلا صحبةَزُاع اخلَّدَو: البنت وادع، ويق )٢(كيمَ حُّمُأ) ق( .٢٨٣٤

 .»ابَجِيض إىل احلْفُ يِدعاء الوالد«: النبي صىل اهللا عليه وسلم:روت عن
 .ة بنت جرير، رواه ابن ماجه والطرباينَّيِفَوعنها ص

َ محُّمُأ) د( .٢٨٣٥ َ محُّمُأ: ، ويقال)٣(دْيُ  .دة بنت عبد الرمحنْيُ
 )٤(]َّاملغربون[ فيكم َئيُهل ر« :عن عائشة، قال يل النبي صىل اهللا عليه وسلم

 .»يشرتك فيهم اجلنالذين : قالاملغربون؟  وما :قلت؟ 
 .رواه ابن جريج عن أبيه عنها

 .تقدمت. د، اسمها أمةي خالد بن سعُأم خالد بنت •
: مـة، ويقــالْيَجُرداء، اسـمها هَّرى، زوجـة أيب الــدْغُّالـص )٥(رداءَّ الـدُّمُأ) ع( .٢٨٣٦

ابية، َّصـــَالو: صـــابية، ويقـــالَْو األّيَبنـــت حـــ: ل، ويقـــاّيَيـــُمـــة بنـــت حْيَهُج
ْاب بطـن مـن محـَّصـَوو  وخطبهــا ،رداءَّوهـي التـي مـات عنهـا أبـو الـد، ريِ

                                                        
 ).٣٥/٣٥٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٥٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٣٥١: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 . زيادة من املصدر ليست يف األصل)٤(
 ).٣٥/٣٥٢: (»هتذيب الكامل«) ٥(



 ٣٣٦ 
 .معاوية فلم تفعل

 وفضالة بن عبيد، وكعـب بـن عاصـم األشـعري، ،امن الفاريسْلَ س:روت عن
 . وعائشة، وأيب هريرة،وزوجها أيب الدرداء

ة، واألزهر بن الوليد احلميص، وإسامعيل بن َْلبَ إبراهيم بن أيب ع:روى عنها
ري، وهو أكرب منها، واحلارث بـن عبيـد اهللا َفُري بن نَبُد اهللا بن أيب املهاجر، وجيعب

، ُّمشقيِّان الدَّيَسان، وموالها حْيَ وحكيم بن ك،رةْمَ وحبيب بن أيب ع،األنصاري
 وزيـد بـن ،وةْيَجاء بن ح، ورُّائيَرْقَوموالها خليل الدمشقي، وراشد بن سعد امل

ــــــَأ ــــــار، وشــــــَلْس ــــــن دين ــــــو حــــــازم ســــــلمة ب ــــــن أيب اجلعــــــد، وأب ر بــــــن ْهَم، وســــــامل ب
د اهللا بـن يـحـة بـن عبْلَوان، وطْفَوان بـن عبـد اهللا بـن صـْفَ وصـ،]ب-٢٣٦[بَشْوَح

بـن سـليامن بـن  )١(ربـهوان، وعبـد ْفَ، وعبد اهللا بن أيب زكريا، وعبـد اهللا بـن صـكريز
ن ْوَان، وعـّيـ، وعمر بـن حُّاراينلكيخا، وعطاء ّحيانن بن  بن زيتون، وعثامعمري

، وحممـد بـن يزيـد بـن َّالوصـايببن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، ولقامن بن عـامر 
بــن إســحاق بــن طلحــة بــن عبيــد اهللا، ومعاويــة أبــو بكــر التيمــي، ومــرزوق ، عفيـف
، ُّماريَّ ونمـــران بـــن عتبـــة الـــذ، وابـــن أخيهـــا مهـــدي بـــن عبـــد الـــرمحن،حـــولكَْوم

ْمملـــك بـــن َىلْعــَ، ويُّة حييـــى بـــن عبــاد األنـــصاريْريَبــُ بـــن يــساف، وأبـــو هوهــالل َ ،
ي عـىل خـالف فيـه، وموالهـا أبـو نيِّس، وأبـو عمـر الـصَبْلـِة بـن حَرسْيـَويونس بن م

، وأبـــو غالــب صـــاحب أيب أمامــة، وأبــو قالبـــة اجلرمــي، وأبـــو ُّران األنــصاريْمــِع
 .مرحوم

 .ع يف الثانية من تابعي أهل الشامْيَمُذكرها أبو احلسن بن س

                                                        
 .وما أثبتناه من املصدر. وعبد اهللا:  يف األصل)١(



 ٣٣٧ 
 الــدرداء ُّمُ أ:ُّر وأبــو نــرص الكالبــاذيِهْسُعــن أيب مــ: وقــال أبــو زرعــة الدمــشقي

داء الكــربى هلــا صــحبة، ْرَّ الـدُّمُ وأ،ابيةَّصــَي الوَيــُمــة بنـت حْيَجُريــة هْهِالـصغرى الف
 .واسمها خرية بنت أيب حدرد

 .يب الدرداء وهي أم بالل بن أيب الدرداءوماتت يعني الكربى قبل أ: زاد أبو نرص
كانـــت أم : وابـــن جـــابرالعاتكـــة عـــن عـــثامن بـــن أيب : يـــد بـــن مـــسلموقـــال الول
 يف صــفوف ِّيلَصُرنس تــُ ختتلــف معــه يف بــ،ر أيب الــدرداءْجــَمــة يف حالــدرداء يتي

: ً حتـــى قـــال أبـــو الـــدرداء يومـــا،م القـــرآنِّلـــَعُ ت،اءَّرُ وجتلـــس يف حلـــق القـــ،جـــالِّالر
 .قي بصفوف النساءاحل

رداء أهنا قالت أليب الدرداء عند َّ الدِّمُ عن أْريَفُ بن نْريَبُة عن جَّاهريَّوقال أبو الز
ك ِسْفـَ وإين أخطبـك إىل ن، يف الـدنيا فـأنكحوينَّيَتني إىل أبوَبَطَ خَكَّ إن:املوت

 طبهـــا معاويـــة بـــن أيب ســـفيان فأخربتـــهَخَ ف،فـــال تنكحـــي بعـــدي: قـــال. يف اآلخـــرة
 .عليك بالصيام: قالف

جلسنا إىل : ن بن عبد اهللا بن عتبةْوَ بن احلسن عن عْرسَ عن جُّوقال األوزاعي
 لقـــد طلبـــت العبـــادة يف كـــل ،أمللتمـــوين:  فقالـــت؟أمللنـــاك: داء فقلنـــا هلـــاْرَّ الــدِّمُأ

ُأصــــبت فــــام ،يشء َ لنفــــيس شــــيئا أَ  ثــــم .امء ومــــذاكرهتمَلــــُى مــــن جمالــــسة العَفْشــــً
 أفضل : وقالت أم الدرداء﴾ولقد وصلنا هلم القول﴿ًال يقرأ اجتنبت وأمرت رج

 .العلم املعرفة
َارا تَغِة صَمكِْموا احلَّلَعَت: ًوقالت أيضا ًوا هبـا كبـارا، وإن كـل زارع حاصـد ُلـَمْعً

 .ما زرع، من خري أو رش
 الـدرداء َّمُ أن أ:وقال عبد العزيز بن الوليد بن سليامن بن أيب السائب عن أبيه



 ٣٣٨ 
 .تشدق يف القرآنكانت 

 ويـونس بــن ،سـمعت إسـامعيل بــن عبيـد اهللا: ُّيسنـوقـال اهليـثم بـن عمــران الع
 عن القيام يف صـالهتن َنْفُعَ الدرداء فإذا ضِّمُ مع أَنْدَّبََعتَساء يِّ النَّنُك: س قاالَبْلَح
 .ن باحلبالْقّلَعَت

 .ننيحجت أم الدرداء سنة إحدى وثام: قال عبد ربه بن سليامن بن زيتون
 .تقدمت. ، اسمها الرباب)١( الرائحُّمُأ •

 بــــالل بــــن أيب الــــدرداء، ُّمُأ )٢(ة بنــــت أيب حــــدردْريَومــــان، اســــمها خــــُ رُّمُأ .٢٨٣٧
: وقال الواقدي والفـالس .بيدُ ع: واسمه،ردْدَوأخت عبد اهللا بن أيب ح
 .اسمه سالمة هلا صحبة

 روى .لمحفظت عـن زوجهـا عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـ: قال ابن عبد الرب
 وماتــت بالــشام يف خالفــة عــثامن بــن عفــان، وقــال أبــو ، مجاعــة مــن التــابعنيعنهــا
 .ماتت قبل أيب الدرداء: الكالباذينرص 

 .»التهذيب«وهذه الرتمجة ليست يف 
يق، ووالــــــدة عائـــــــشة وعبـــــــد ِّدِّجـــــــة أيب بكــــــر الـــــــصْوَ، ز)٣(ومــــــانُ رُّمُأ) خ( .٢٨٣٨

 .الرمحن

                                                        
 .َّأم ذرة املدنية:  ذكر املزي قبلها)١(
 تقــــدم قبــــل قليــــل أن خــــرية بنــــت أيب حــــدرد هــــي أم الــــدرداء الكــــربى وهــــذا هــــو  كــــذا، وقــــد)٢(

 .املشهور املعروف يف كتب التاريخ والرتاجم
 ).٣٥/٣٥٨: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٣٩ 
ة وكان قد َربْخَد اهللا بن احلارث بن سل الصديق عند عبْبَ وكانت ق،هلا صحبة

ولـدت لـه الطفيـل بـن قدم هبـا مكـة فحـالف أبـو بكـر قبـل اإلسـالم، وتـويف عنهـا و
 بـن  فهـو أخـو عائـشة ألمهـا، قالـه الواقـدي، وقـال عبـد امللـك،ربةعبد اهللا بـن سـخ

 بـن مالـك بـن كنانـة غـنماسمها زينب بنت عبد دمهان أحد بني فـراس بـن : هشام
 وأمجعــوا أهنــا مــن بنــي غــنم بــن ،ًلــك، ويف نــسبها اخــتالف كثــري جــداوقيـل غــري ذ
 .مالك بن كنانة

 فنــزل النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم يف قربهــا ٥ إهنــا توفيــت ســنة ســت أو :قيــل
 .واستغفر هلا

 .]أ-٢٣٧[توفيت يف ذي احلجة سنة ست: ن بكارقال الواقدي والزبري ب
 عـن ، عـن مـرسوق، عن أيب وائل،ْنيَصُ أنا ح:ثنا عيل بن عاصم: وقال أمحد

 .ومان فذكر حديث اإلفكُ رِّمُأ
ًني خمتـــرصا ومطـــوال ويف بعـــض طرقـــه عـــن َصُرواه البخـــاري مـــن حـــديث حـــ ً

 . حدثتني أم رومان:مرسوق
 وقد عـد ذلـك غـري واحـد مـن األوهـام، وقـد قيـل فيـه عـن مـرسوق :قال شيخنا

 .عن عبد اهللا بن مسعود عن أم رومان
هذا غريب من رواية أيب وائل عن مرسوق وال :  أبو بكرقال احلافظ اخلطيب

ُ حصني بن عبد الرمحن عنه، وفيه إرسال ألن مرسوقا مل يغريم رواه َلْعَن  َّمُرك أْدً
 عـىل أن بعـض الـرواة : إىل أن قـال..ومان، وكانت وفاهتا عىل عهـد رسـول اهللاُر

 .قد رواه عن حصني عىل الصواب



 ٣٤٠ 
وق، ْرسَا رأى فيه عن مَّمل »صحيحه«يث يف وأخرج البخاري هذا احلد: قال
وقـــد بينـــا ذلـــك يف كتـــاب : ، قـــال)٢(علتـــه )١(]لـــه[ســـألت أم رومـــان ومل يظهـــر : قـــال
 . إعادته إىلعنا القول بام ال حاجة لناَبْوأش »املراسيل«

 .وداءَّالس )٣(رَفُ زُّمُأ) خ( .٢٨٣٩
ربـاح يف حديث عمران بن أيب بكر عن عطاء بن أيب  »لصحيحا«هلا ذكر يف 

هذه : بىل، قال:  قلت؟اجلنة )٤(]أهل[ من ً امرأةَريكُ أال أ:قال يل ابن عباس: قال
ـــــت،وداءَّ الـــــسُاملـــــرأة ع وإين َْرصُإين أ:  أتـــــت النبـــــي صـــــىل اهللا عليـــــه وســـــلم فقال

 .فذكر احلديث... ُفَّشكََتَأ
داء عىل ْوَعطاء أنه رأى أم زفر تلك املرأة طويلة سأخربين : وقال ابن جريج

 .م الكعبةَّلُس
 .ج بن زياد، هلا صحبةَْرشَة حَّدَة جَّعيَجَْشاأل )٥( زيادُّمُأ) دس( .٢٨٤٠

 أبيه أهنا خرجت مع ُِّمته أَّدَج عن جَْرشَمة بن زياد عن حَلَ رافع بن س:روى حديثها
 . احلديث... نسوةِّالنبي صىل اهللا عليه وسلم غزوة خيرب سادسة ست

 .تقدم يف ترمجة حرشج بن زياد
 .ةَْرصة، من أهل البَّاسبيَّبنت مالك الر )٦( ساملُّمُأ) ق( .٢٨٤١

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(
 .خطأ. »عليه«:»هتذيب الكامل« يف مطبوعة)٢(
 ).٣٥/٣٦١: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 . زيادة من املصدر)٤(
  ).٣٥/٣٦١: (»ذيب الكاملهت«) ٥(
 ).٣٥/٣٦٢: (»هتذيب الكامل«) ٦(



 ٣٤١ 
ن قال َبَّهدي إليه اللُأن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان إذا أ« :روت عن عائشة

 .»ثنتني؟كة أو َرَ ب:ِكتْيَ كم يف ب:للذي يأتيه
 . وكانت من العابدات.د الراسبيْرُ موالها جعفر بن ب:هانوع
 .ة مرةْرشَ سبع عةَْرصمت من البَرْحَإهنا أ: قيل

 .هلا هذا احلديث فقط
 .)١( سعدُّمُأ) ق ت( .٢٨٤٢
إهنــا مــن : امرأتــه، ويقــال: زيــد بــن ثابــت األنــصاري، ويقــال )٢(بنــتإهنــا :  يقــال

 .ابةاملهاجرات، معدودة يف الصح
 ، وعـــن زيــــد بـــن ثابــــت، النبــــي صـــىل اهللا عليـــه وســــلم:إهنـــا تــــروي عـــن: قيـــل
 .وعائشة

ن عـن حممــد بـن زاذان عنهـا، ومهــا مـن الــضعفاء بـسة بـن عبــد الـرمحْنَروى ع
 .هانعن حممد بن زاذان عن عبد اهللا بن خارجة ع: املرتوكني، وقيل

 .ًروى هلا الرتمذي حديثا، وابن ماجه آخر
 .ة، هلا صحبةَّبيع األنصاريَّبنت سعد بن الر )٣(دْعَ سُّمُأ) د( .٢٨٤٣
 . أيب بكر أحد وكانت يتيمة يف حجروها سعد بن الربيع يومب أَلِتُق

                                                        
 ).٣٥/٣٦٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 .وما أثبتناه من املصدر. أم:  يف األصل)٢(
 ).٣٥/٣٦٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٤٢ 
 عـىل ُقرأَكنت أ: ، قالتْنيَُصروى حديثها حممد بن إسحاق عن داود بن احل

والـذين ﴿: ْد بنـت سـعد بـن الربيـع وكانـت يتيمـة يف حجـر أيب بكـر فقـرأتْعَ سِّمُأ
 .﴾دت أيامنكمقعا

د بـن زيـد بـن ثابـت عـن أبيـه عـن خارجـة بـن ْعَس بـن سـْيَوروى إسامعيل بن قـ
بيـع عـن أيب بكـر الـصديق يف مناقـب َّد بـن الرْعَد بنـت سـ سـعِّمُزيد بـن ثابـت عـن أ
 .سعد بن الربيع

 .ريْهِة الفَّرُبنت م )١(عيدَ سُّمُأ) بخ( .٢٨٤٤
 . وعنها أنيسة.عن أبيها بحديث تقدم يف ترمجته

 . تقدمت.ْدنِ ه:، اسمهامة زوج النبي صىل اهللا عليه وسلمَلَ سُّمُأ) ع( •
م ُة، أَّحــان بــن خالــد بــن زيــد األنـــصاريْلِبنــت م )٢(مْيَلُ ســُّمُأ) س ت د م خ( .٢٨٤٥

 .حانْلِام بن مَرَ حُتُْخأنس بن مالك وأ
الرميصاء : الرميصاء، وقال أبو داود: إهنا الغميصاء، ويقال: هلا صحبة، يقال

: يثة، ويقـالَمُر: لة ويقالْيَمُر: م من الرضاعة، واسمها سهلة، ويقالْيَلُم سُأخت أ
 .مليكة: ، وقيلأنيفة

 .لملنبي صىل اهللا عليه وس ا:روت عن
 وعمرو بن عاصم األنصاري، وأبو ، وعبد اهللا بن عامر،ها أنسُ ابن:روى عنها

 .سلمة بن عبد الرمحن

                                                        
 ).٣٥/٣٦٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٦٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٤٣ 
 .هنِالئَضُالء النساء، وفَقُكانت من ع

ــــي صــــىل اهللا عليــــه وســــلم قــــال  اجلنــــة فــــإذا أنــــا ُدخلــــت«: عــــن جــــابر عــــن النب
 .»صاء امرأة أيب طلحةْيَمُّبالر

 : ولفظه،مسلم عن أنس نحوه، ورواه عبد بن محيد عن أنسري ورواه البخا
 .صاءْيَمُالغ

ــرض يف اجلاهليــة ] ب-٢٣٧[ كانــت: وقــال ابــن عبــد الــرب ــك بــن الن حتــت مال
 وعرضــت اإلســالم ،هــاِمْوَ فلــام جــاء اهللا باإلســالم أســلمت مــع ق،ًفولــدت لــه أنــسا
 خلـف عليهـا بعـده ج إىل الـشام فهلـك هنـاك، ثـمَرَب عليها وخِضَغَعىل زوجها ف

 . ومناقبها كثرية،ُّحة األنصاريْلَأبو ط
 .)١(يلِاحَ رشُّمُأ) ت( .٢٨٤٦
 .أم عطية األنصارية: عن
 . تقدم حديثها يف ترمجة أيب اجلراح املهري.ْحبُ جابر بن ص:وعنها
ـــــــَاأل: ة، ويقـــــــالَّريـــــــِالعام )٢(يـــــــكَ رشُّمُأ) ق س ت م خ( .٢٨٤٧ : ة، ويقـــــــالَّصاريْن

 بــن و بــن عمــرانودُلــة بنــت دْيَزُغ: ة، ويقــالَّيــَزُها غُاســم: ة، يقــالَّســيْوَّالد
ذا كـه، ؤيُض بـن عـامر بـن لـْيَعـُقـذ بـن عمـرو بـن مْنُعامر بن رواحة بـن م
 .اركََّنسبها الزبري بن ب

قذ ْنُف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن مْوَودان بن عُ دتة بنَّيَزُغ: وقال خليفة

                                                        
 ).٣٥/٣٦٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٦٧: (»لكاملهتذيب ا«) ٢(



 ٣٤٤ 
 .بن عامر بن لؤي

ت َبَهَإهنا هي التي و: ة بنت جابر بن حكيم، ويقالَّيَزُغ: دْعَوقال حممد بن س
 .نفسها للنبي
 . النبي صىل اهللا عليه وسلم:روت عن
 وعروة بـن ،بَشْوَر بن حْهَ، وشبِّيَسُ وسعيد بن امل، جابر بن عبد اهللا:وعنها
 .الزبري

 .توفيت سنة مخسني: )١(ُّوزيَقال ابن اجل
 .بنت صالح )٢(الحَ صُّمُأ) ق ت( .٢٨٤٨
قـــال رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه :  حبيبـــة قالـــتِّمُبة عـــن أْيَة بنـــت شـــَّيِفَصـــ : عـــن
 .»ركَْنُه عن املُيَه باملعروف وهنُرْمَ ما خال أ،كالم ابن آدم عليه ال له«: وسلم

 .انَّسَ سعيد بن ح:وعنها
ْخنيسغريب ال نعرفه إال من حديث ابن :  وقال،رواه ابن ماجه والرتمذي َ ُ. 

 .ةَّينَهُاجل )٣(ةَّيَبُص ُّمُأ) ق د بخ( .٢٨٤٩
ة خارجـة بـن احلـارث بـن َّدَلـة بنـت قـيس وهـي جـْوَاسـمها خ: هلا صـحبة يقـال

 .مكيثرافع بن 

                                                        
 .»هتذيب الكامل« النقل عن ابن اجلوزي من زيادات احلافظ ابن كثري عىل)١(
 ).٣٥/٣٦٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٣٦٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٤٥ 
ْعامن سامل بن رسُّروى حديثها موالها أبو الن  وأخوه نافع ،بوذَّج وهو ابن خرَ

 .عنها
 . وسامل بن رسجتقدم حديثها يف ترمجة خارجة بن احلارث

 .ةنسوبَ مُ غري،)١(قْلَ طُّمُأ) بخ( .٢٨٥٠
 ِّوميُّ عن عبد اهللا الر،دةَعْسَمن حديث عيل بن م »األدب«روى البخاري يف 

يــا بنــي إن :  ســقف بيتــك هــذا، فقالــتََرصْقـَمــا أ: ق فقلــتْلــَ طِّمُدخلــت عــىل أ: قـال
ِّبنــاءكم فإنــه مــن رش طيلــوا ُت ال :لــهَّامُأمــري املــؤمنني عمــر بــن اخلطــاب كتــب إىل ع

 .أيامكم
 .د، والعالء بن راشدِ بن راشَّىلَعُة مَّدَج )٢(مِ عاصُّمُأ) ق ت( .٢٨٥١

 .قَّبَُحنان بن سلمة بن املِِسد لَلَم وُوكانت أ
 . هي امرأة عتبة بن فرقد:ُّسطيوا اللَشْحَوقال ب

ــَبُ ون،قَّبــَُح ســلمة بــن امل:روت عــن  والــسوداء امــرأة هلــا صــحبة، ،ِّيلَذُشة اهلــي
 .وعائشة أم املؤمنني

لــة ال، ونائَّبــَّ بــن راشــد أبــو الــيامن النَّىلَعــُن بــن عــامرة، وامل احلــس:روى عنهــا
 .ة، تقدم حديثها يف ترمجة املعىل بن راشدَّيِدَْزاأل

 .ُّعريَْشمة امرأة أيب موسى األْوَبنت أيب د )٣(د اهللاْبَ عُّمُأ) س د م( .٢٨٥٢
                                                        

 ).٣٥/٣٦٩: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٧٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٣٧٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٤٦ 
عن أيب موسى عن النبي فيمن :  وقيل، صىل اهللا عليه وسلمِّبيَّ الن:روت عن

 .قَرَق أو خَلَق أو سَلَح
 وعبـد الـرمحن بـن أيب لــيىل، ،ُّ وعبـد األعــىل النخعـي،سْيَ ثابـت بـن قـ:وعنهـا
 .، ويزيد بن أوسُّبيَّع الضَثْرَ، وقُّعريَْشاألوعياض 

 .وهاُّمَسُروى هلا مسلم وأبو داود والنسائي ومل ي
  شـيبةدَلـَ وُُّموهـي أبنـت أيب سـفيان، : بنت سفيان، ويقال )١( عثامنُّمُأ) د( .٢٨٥٣

 .، هلا صحبةاألكابر
لـيس عـىل « : وعـن عبـد اهللا بـن عبـاس، النبي صىل اهللا عليه وسـلم:روت عن

 .»ريِقصَّساء التِّام عىل النَّق، إنْلَساء حِّالن
 .هاُّمُا أَّ إهن:بة يقالْيَة بنت شَّيِفَ ص:وعنها

 . تقدمت.بةْيَُس ن: اسمها،ةَّة األنصاريَّطيَ عُّمُأ •
 . منسوبةُغري )٢(مةَقْلَ عُّمُأ) بخ( .٢٨٥٤

ـريمن حـديث  »األدب« من كتاب اخلتانهو يف َّ يف باب اللُّروى البخاري  ُبكَ
ُأال نــدعو هلــ: )٣(لعائــشة أخــي عائــشة فقيــل َ بنــاتَّقمــة أنْلَ عُِّم عــن أ،جَشــَبــن األ  مــن َّنَ
 ،ىَّنََغتَ يُهْرت عائشة يف البيت فرأتَّ فمَّنُبىل فأرسل إىل أعرايب فأتاه:  قالت؟َّهيهنْلُي
َك رأسه طربا وكان ذا شِّرَحـُوي  .هوإنه شيطان أخرجوه أخرج:  فقالت، كثريٍرْعً

                                                        
 ).٣٥/٣٧١ (:»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٧١: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٥ رقم ٣٥/٣٧١: (»هتذيب الكامل« راجع تعليق حمقق)٣(



 ٣٤٧ 
 .ةَّصاريَْناأل )١(امرةُ عُّمُأ) ٤( .٢٨٥٥

دول بـن ْنـَب بـن عمـرو بـن عـوف بـن مْعـَيبة بنـت كِسَها نُاسم: هلا صحبة، يقال
ب بــن زيــد جــار، وهــي أم عبــد اهللا بــن زيــد وحبيــَّم بــن مــازن بــن النْنَعمــرو بــن غــ

دت العقبـة ِهَاد بن متيم وجدة حبيب بن زيد األصغر، وشـَّبَاألكرب، ومتيم والد ع
 ، عبــد اهللا]أ-٢٣٨[وزوجهــا زيــد بــن عاصــم وابنهــاًأحــدا  وشــهدت ،مــع الــسبعني

ًت يومئـــذ بـــالء حـــسناَلـــْبَوأ  َدت بيعـــةِهَ وشـــ،ًحـــاْرُرحـــت يومئـــذ أحـــد عـــرش جُ وج،ً
ــضا، وقمــة وجرحــت َامَدت اليِهَ وشــ،الرضــوان ُيومئــذ أحــد عــرش جرحــا أي ً طعــت ً

 .ها ريض اهللا عنهاُدَي
 . النبي صىل اهللا عليه وسلم:روت عن
 .بْيَرُ وك،اد بن متيمَّبَ ابنها عُ وابن،بْعَ احلارث بن عبد اهللا بن ك:روى عنها

 .ليىل عنها: وروى حبيب بن زيد عن موالة هلم يقال هلا
ة َّشـــــيَرُام القَّوَبري بـــــن العـــــُّن الـــــزبنـــــت عبـــــد اهللا بـــــ )٢(روْمـــــَ عُّمُأ) س خـــــت( .٢٨٥٦

 .ةَّيِدََساأل
 .»ه يف اآلخــرةْسَبــْلَنيا مل يُّ يف الــدَيــرِرَ احلَسِبَن لــَمــ« : أبيهــا حــديث:روت عــن

 .ةَّويَدَاذة العَعُ م:وعنها
 جعفــر، ُّمُأ:  حممــد بــن جعفـر بــن أيب طالــب، ويقــالُبنــت )٣(نْوَ عـُّمُأ) ق( .٢٨٥٧

 .ةَّفيَنَوهي زوجة حممد بن احل
                                                        

 ).٣٥/٣٧٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٧٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٣٧٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٤٨ 
ل ِتـــُس أن رســـول اهللا دخــل عليهـــا حـــني قْيَمـــُهتا أســـامء بنــت عَّدَ جـــ:روت عــن

اصــنعوا «:  احلــديث، وفيــه أن رســول اهللا قــال ألهلــه... وأصــحابه فــذكرتُعفــرَج
ُآلل جعفر طعاما فإهنم قد ش  .»سهم يومهم هذالوا عن أنفِغً

 عيسى ُّمُأ:  ويقالار،َّزَ عيسى اجلُّمُ وأ،فيةَنَن بن حممد بن احلْوَها عُ ابن:وعنها
 .ةَّاعيَُزاخل

 .رواه ابن ماجه والطرباين
بـــة بـــن َلْعَبنـــت احلـــارث بـــن ثابـــت بـــن خارجـــة بـــن ث )١(الءَ العـــُّمُأ) س خ( .٢٨٥٨

رج ْزَارة بــــن عــــوف بــــن احلــــارث بــــن اخلــــحــــذة بــــن َّميــــُالس بــــن أُاجلــــ
 .األنصارية

 بن إهنا زوجة زيد: عون، وقيلْظَ وهي جارة عثامن بن م،وهي من املبايعات
 .ثابت، وأم خارجة بن زيد بن ثابت

 لنـا َطـار:  العـالء قالـتُِّم عن خارجـة بـن زيـد بـن ثابـت عـن أُّهريُّها الزَروى حديث
 .ى حني اقرتعت األنصار فذكرت احلديث بتاممهَنكُْعثامن بن مظعون يف الس

 .حبةهلا ص.امَزِكيم بن حَزام بن حِة حَّمَ ع،ةَّيِصارَْناأل )٢(الءَ العُّمُأ) د( .٢٨٥٩
الء أمـا َ العـَّمُيـا أ«:  النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه دخـل عليهـا فقـال:روت عن

 .»ر خطاياهِّفكَُلم يْسُ املَرضَ أن مِمتِلَع
 .، رواه أبو داودْريَمُ وعبد امللك بن ع، ابن أخيها حزام:وعنها

                                                        
 ).٣٥/٣٧٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٧٦: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٤٩ 
 .ة بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمَّقيُوالة رَم )١(اشَّيَ عُّمُأ) ق( .٢٨٦٠
 .النبي صىل اهللا عليه وسلم: وت عنر

بنـــت م ّســـال )٢(ُّأماش، وزوجتــه َّيـــَد بــن أيب عي ابـــن ابنهــا عنبـــسة بــن ســـع:وعنهــا
 .موسى

 عـن ، أبيـه، عـن حـدثني أيب:عن عبد الواحد بن صـفوان: وقال هدبة بن خالد
اش وكانــت خـادم النبــي صـىل اهللا عليـه وســلم بعـث هبــا مـع ابنتــه إىل َّيـَ عِّمُتـه أَّدَج

 . احلديث...دوة فيرشبه عشيةُمر غَّث هلم التغكنت أم: عثامن قالت
ُروى هلا ابن ماجه حديثا تقدم يف ترمجة ك  .وس الواسطيُدْرً

ُّأم : ة، ويقالَّزاعيُسى اخلْيِ عُّمُأ) ق( •  .يف ترمجة أم عون. ارَّزَعيسى اجل )٣(ُ
 . تقدمت.طلحة: ، اسمهارابُ غُّمُأ) ق د( •

َّغنامم بن ِة القاسَّمَع )٤(وةْرَ فُّمُأ) د ت( .٢٨٦١  .ِّصاريْ األنَ
 .هلا صحبة، وكانت من املبايعات

 ،هي أخت أيب بكر الصديق، ومن قال فيها أم فروة األنـصارية: قال املنذري
 .فقد وهم

 فـروة ِّمُتـه أَّمَام عـن عَّنـَ عن القاسم بن غُّمريُ العُها عبد اهللا بن عمرَروى حديث
                                                        

 ).٣٥/٣٧٧: (»املهتذيب الك«) ١(
 .وما أثبتناه من املصدر. بنت سالم أم موسى:  يف األصل)٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. ابن عيسى:  يف األصل)٣(
 ).٣٥/٣٧٨: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٥٠ 
ن بعض أمهاته عن أم فروة عن النبي صىل اهللا عليه عن القاسم بن غنام ع: وقيل

 وقـــد تقـــدم »الـــصالة يف أول وقتهـــا«: ل؟ قـــالَضْفـــَ األعـــامل أُّل أيِئُوســـلم أنـــه ســـ
 .احلديث يف ترمجة القاسم بن غنام

 .ة، زوج العباسَّالليِل بنت احلارث اهلْضَ الفُّمُأ) ع( •
 .، تقدمت لبابة:اسمها
ْبنت حم )١(سْيَ قُّمُأ) ع( .٢٨٦٢ ْاشة بن حمَكُن أخت عَصِ  .ديََسن األَصِ

 .، وهاجرت إىل املدينةً أسلمت قديام بمكة،هلا صحبة
 .بي صىل اهللا عليه وسلم الن:روت عن
 وموالها عدي بن دينار، ونافع موىل ،د اهللا بن عبد اهللا بن عتبةي عب:روى عنها

بن عبد اهللا  وأبو عبيدة ،د، وموالها أبو احلسنَبْعَمحنة بنت شجاع، ووابصة بن م
 .بن زمعة، وعمرة أخت نافع موىل محنة بنت شجاع

 حــدثني : ثنــا عبـد اهللا بــن صــالح:األزديشــعيب لـب بــن َّطُثنــا م: قـال الطــرباين
 ، عن أيب احلسن موىل أم قيس بنت حمصن، حدثني يزيد بن أيب حبيب:الليث

 تغـسل ابنـي  ال:لهِسْغـَ فقلـت للـذي ي،ْعـتِزَجَويف ابنـي فُت: عن أم قيس أهنا قالت
 ،انطلق عكاشــة بــن حمــصن إىل رســول اهللا فــأخربه بقوهلــافــ ،باملــاء البــارد فيقتلــه

 روياه عـن قتيبـة عـن .رتِّمُرت ما عِّمُ عًلم امرأةْعَن فال .رهاُمُطال ع: فتبسم وقال
 .]ب-٢٣٨[الليث
 .ةَّة املكيَّاعيَزُة اخلَّبيْعَالك )١(زْرُ كُّمُأ) ٤( .٢٨٦٣

                                                        
 ).٣٥/٣٧٩: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣٥١ 
 .صىل اهللا عليه وسلمروت عن النبي  ،هلا صحبة
 ، وعطـاء، وعبد اهللا بن عباس، وعروة،وسو وطا،باع بن ثابتِ س:روى عنها
 .ةَْرسيَوحبيبة بنت م

هـــــا حبيبـــــة بنـــــت ُُّمديق، أِّبنـــــت أيب بكـــــر الـــــص )٢(ثـــــومْلُ كُّمُأ) ق س م بـــــخ( .٢٨٦٤
 . املوتَم بعدَّخارجة أخت زيد بن خارجة الذي تكل

 .أختها عائشة أم املؤمنني: روت عن
 ابنهــــــا إبـــــراهيم بــــــن عبــــــد الـــــرمحن بــــــن عبـــــد اهللا بــــــن أيب ربيعــــــة :وى عنهـــــار

 وطلحـة بـن ، بـن حبيـبْربَ، وجـ-وهو أكـرب منهـا- وجابر بن عبد اهللا ،املخزومي
 واملغـــــرية بـــــن حكـــــيم ،حييــــى بـــــن طلحـــــة بـــــن عبيـــــد اهللا، ولــــوط بـــــن أيب حييـــــى

 .ُّالصنعاين
 إنـام :وقـال لعائـشةوهـي التـي مـات أبوهـا أبـو بكـر الـصديق وأمهـا حامـل هبـا، 

ذو بطن ابنة :  قال؟ هذه أسامء فمن األخرى:فقالت عائشةأخواك وأختاك،  امه
 .ًخارجة فإين أراها جارية فاستوصوا هبا خريا

 .ِّكريَْشة حممد بن إبراهيم اليَّدَاممة جُبنت ث )٣(ثومْلُ كُّمُأ) بخ( .٢٨٦٥
 .ُّيكرْشَ وعنها حممد بن إبراهيم الي.أهنا سألت عائشة عن عثامن

ط، واســمه أبــان بــن أيب ْيَعــُبــة بــن أيب مْقُ عُثــوم بنــتْلُ كُّمُأ) س ت د م خ( .٢٨٦٦
                                                        

 ).٣٥/٣٨٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٨٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٣٨١: (»لهتذيب الكام«) ٣(



 ٣٥٢ 
 .ةَّة األمويَّرشيُ الق، واسمه ذكوان بن أمية،عمرو
 ، وهـاجرت سـنة سـبع،تَمَلْسـَه، أُِّم وهي أخت عثامن بن عفان أل،هلا صحبة

 .وبايعت
 ثـم ،امَّوَا الـزبري بـن العـتل عنهـا يـوم مؤتـة، ثـم تزوجهـُقَجها زيد بن حارثة فَّوَزَت
 ثــم تزوجهــا عمــرو بــن ،قهــا ثــم تزوجهــا عبــد الــرمحن بــن عــوف، فــامت عنهــاَّلَط

 .العاص فامتت عنده
لح بـني النـاس ْصـَليس بالكاذب من أ« : النبي صىل اهللا عليه وسلم:روت عن

 .وانْفَة بنت صْرسُ، وعن ب»ًفقال خريا وغري ذلك
 . ابنا عبد الرمحن بن عوف ومحيد، إبراهيم: ابناها:روى عنها

 .ةَّكيَة أو املَّثيْيَّالل )١(ومُثْلُ كُّمُأ) يس ت د( .٢٨٦٧
 .مري املكيُبيد بن عُ عبد اهللا بن ع: وعنها.عن عائشة
 عـن ،ةَرسْيـَل بـن مْيَدُ عن ب،توائيْسَّ ثنا هشام صاحب الد:ثنا وكيع: قال أمحد

:  كلثـوم عـن عائـشة قالــتُّمُ أ عـن امــرأة مـنهم يقـال هلـا،ْريَمـُعبـد اهللا بـن عبيـد بـن ع
 فإن ،ًاما فليقل بسم اهللاَعَكم طُدَإذا أكل أح«: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 .»له فليقل بسم اهللا يف أوله وآخره يف أوَِيسَن
 . ومنهم من ذكر فيه األعرايب،أخرجوه من حديث هشام

 .)٢(ومُثْلُ كُّمُأ) د( .٢٨٦٨
                                                        

 ).٣٥/٣٨٢: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٨٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٥٣ 
 . عائشة يف االستحاضة:عن
 .أةَطْرَاج بن أَّجَح :وعنها

 .فال أدري هي التي قبلها أم ال: انُقال شيخ
 .الم واجلاريةُل الغْوَ عن عائشة يف بُّ القايضُّميَلَْسوروى عمر بن عامر األ

 كلثوم بنت عمرو عن عائشة، وقد تقدم يف ترمجة ِّمُن بن نابل عن أَمْيَوروى أ
 .كلثم
 .ةَّاألنصاري )١( مالكُّمُأ) م( .٢٨٦٩

يف حديث جابر أهنا كانت هتدي للنبي صىل اهللا  »صحيح مسلم«يف هلا ذكر 
 .احلديث... ًناْمَ هلا سٍكةُعليه وسلم يف ع

ــك األنــصارية حــديث أم ِّمُ عــن أُّحــيَمُوروى عبــد الــرمحن بــن ســابط اجل  مال
 .مالك
 .ةَّيِزَْهالب )٢(ك مالُّمُأ) ت( .٢٨٧٠

ـــَ فًاهللا فتنـــة ذكـــر رســـول : مالـــكِّمُ روى حـــديثها طـــاووس عـــن أ،هلـــا صـــحبة  َّرَق
 . احلديث...هبا

 .هلا صحبة، ة، امرأة زيد بن حارثةَّصاريَْناأل )٣(ِّرشَبُ مُّمُأ) ق س م( .٢٨٧١

                                                        
 ).٣٥/٣٨٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٨٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٣٨٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٥٤ 
 . املؤمنني عىل خالف فيهُِّم وعن حفصة أ، النبي صىل اهللا عليه وسلم:روت عن
مرسل وحممد بن عبد الرمحن بن :  وجماهد، يقال، جابر بن عبد اهللا:وعنها

 .دَّالَخ
 . والد عيل،عانْدُامرأة زيد بن ج، )١( حممدُّمُأ) ق د( .٢٨٧٢
 .ينة بنت عبد اهللاَمُ وقد تقدم ذلك يف ترمجة أ.نةْيَمُاسمها أ: قيل

 .زوجها زيد بن جدعانابن  وعنها .روت عن عائشة
اب، خالـــة عمـــر بـــن َّبنـــت عاصـــم بـــن عمـــر بـــن اخلطـــ )٢(كنيْسِ مـــُّمُأ) بــخ( .٢٨٧٣

 .عبد العزيز
 ،ةَمـَتَد اهللا أهنا سألت أبا هريرة عن احلديث بعد العحكى عنها موالها أبو عب
 .وكانت حتت يزيد بن معاوية

ِجها عىل أم خالد ومحَّزوَت  قاله .لت إليه إىل الشام فأعجب هبا وجفا أم خالدُ
 .الزبري بن بكار

 .)٣(بدْعَ مُّمُأ) فق( .٢٨٧٤
يل َمَ وع،فاقِّ النبي منَْلر قَِّه طَّاللهم«:صىل اهللا عليه وسلم أنه كان يدعو النبي عن
ْ وما خت،ُنيَْعلم خائنة األْعَك تَّ فإن،يانةِني من اخلْيَ وعء،ياِّمن الر  .»دورُّي الصِفُ

 .]أ-٢٣٩[ ألم معبد عن أم معبدٍم عن موالةُعْنَقاله عبد الرمحن بن زياد بن أ
                                                        

 ).٣٥/٣٨٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٨٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٣٨٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٥٥ 
ال أدري هــي اخلزاعيــة أو غريهــا، فــإن كانــت اخلزاعيــة فاســمها : قــال شــيخنا

ْحبيش خالد أخت عاتكة بنت  َ  وقـد ذكرنـا حـديثها يف .بـدْعَبـن خالـد، زوج أيب مُ
 .مقدمة الكتاب

ة، َّاألنـــصاري: ة، ويقـــالَّعيَجْشـــَة، ويقـــال األَّديَســـَاأل )١(لِقـــْعَ مُّمُأ) س ت د( .٢٨٧٥
 .، هلا صحبةلِقْعَزوج أيب م

 .»ل حجةِدْعَمرة يف رمضان تُع« :بي صىل اهللا عليه وسلمنروت عن ال
قـل عـن أم معقـل، ْعَابـن أيب معن األسود عـن :  وقيل،ود بن يزيد األس:وعنها

 وأبــو بكــر بــن عبــد ، ويوســف بــن عبــد اهللا بــن سـالم،قـلْعَوأبـو معقــل عيــسى بــن م
عــن أيب بكــر بــن عبــد الــرمحن أخــربين :  وقيــل،الــرمحن بــن احلــارث بــن هــشام
 . ذلك وفيه خالف غري، عن أم معقل،لِقْعَ مِّمُرسول مروان الذي أرسل إىل أ

م بـن ْنَبيـد بـن عـامر بـن غـُمـرو بـن عَس بـن عْيَبنت قـ )٢(رِْذُن املُّمُأ) ق ت د( .٢٨٧٦
 .ةَّجار األنصاريَّي بن النِدَع

ل عليهـا ومعهــا َخـَ وهـي التـي د،نيَتــَْلبِت مـع القَّلَإحـدى خـاالت رسـول اهللا صـ
 .عريَّق والشْلَّوايل والسَّعيل يف قصة الد
س مـن بنـي مـازن ْيَيط بن قِلَهي أخت س: قال وي،مىْلَاسمها س: قال الطرباين

 . فاهللا أعلم.جارَّبن الن
 .ُّينَدَروى عنها يعقوب بن أيب يعقوب امل

                                                        
 ).٣٥/٣٨٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٨٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٥٦ 
 .ةَّوميُّالر )١(رِهاجُ املُّمُأ) بخ( .٢٨٧٧
سلم ُيــ فلـم َامن اإلسـالمْثُرض علينـا عـَعـَوم فُّالـرمـن  يف جـواري ُبيتُ سـ:قالـت

 ُا فلبثـترومهـِّهَا وطا فاحفظومهـ اذهبو: فقال عثامن،منا أحد غريي وغري أخرى
 . عثامنُمِدْأخ

ة عــيل بــن غــراب َّدَوز مــن أهــل الكوفــة جــُجــَقالــه عبــد الواحــد بــن زيــاد عــن ع
 .عنها

 عن عقيلة موالة لبني ،رابُ عن طلحة أم غ،ُّاريَزَوروى مروان بن معاوية الف
 .ً عن سالمة بنت احلر حديثا غري هذا،فزارة

 .ة عيل بن غرابَّدَقيلة جَع: قال أبو داود
ِّرس )٢( موسىُّمُأ) ق س د بخ( .٢٨٧٨  .ية عيل بن أيب طالبُ
 .اسمها فاختة: يبة، وقال أبو داوداسمها حب: قيل

 .ُّبيَّم الضَسْقِ وعنها مغرية بن م. سلمةِّمُ وأ، عيل:روت عن
َ خي،ستقيمُحديثها م: ُّارقطنيَّقال الد  .ًج حديثها اعتباراَّرُ
 :هاُة، أخـت عـيل، اسـمَّميِة اهلاشـَّشـيَرُأيب طالب القبنت  )٣( هانئُّمُأ) ع( .٢٨٧٩

 .هند: فاختة، وقيل
 . عن النبي صىل اهللا عليه وسلمروت

                                                        
 ).٣٥/٣٨٨: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٨٨: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٣٨٩: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٥٧ 
، ُّبيْعَّ، وعامر الشُّ وابن ابنها جعدة املخزومي،ام موالها أبو صالح باذ:وعنها

فـل، ْوَعبد اهللا بن عبد اهللا بن احلـارث بـن ن: وعبد اهللا بن احلارث بن نوفل، وقيل
وعبــد اهللا بـــن عبــاس، وعبـــد الـــرمحن بــن أيب لـــيىل، وعـــروة بــن الـــزبري، وعطـــاء، 

ب، وجماهــــــد، وحممـــــد بــــــن عقبـــــة بــــــن أيب مالـــــك، وابــــــن ابنهـــــا هــــــارون ْيـــــَرُوك
: رة موالهــا وقيــلاملخزومــي، وابــن ابنهــا حييــى بــن جعــدة املخزومــي، وأبــو مــ

 .موىل أخيها عقيل
ب ْهـــَرية بـــن أيب ووهـــي شـــقيقة عـــيل أســـلمت عـــام الفـــتح، وكانـــت حتـــت هبـــ

ُ فولدت له عمرا وبه كان يِّاملخزومي  وجعدة، قاله الزبري ، ويوسف،ًى، وهانئاَنكًْ
 .ًبن بكار وغريه، وعاشت بعد عيل دهرا

 .تقدمت.  حفصة بنت سريين: اهلذيل، هيُّمُأ •
بيــد ُع بــن زيــد بــن عفــَعامن بــن نُّبــن الــنحارثــة بنــت  )١(هــشام ُّمُأ) ق س د م( .٢٨٨٠

 .م بن مالك بن النجار األنصاريةْنَ غلبة بنْعَبن ث
 .رة بنت عبد الرمحن ألمهاْمَ وهي أخت ع،هلا صحبة
 . النبي صىل اهللا عليه وسلم:روت عن
ــَ عبــد اهللا بــن حممــد بــن م:وعنهــا د بــن ْعَ وحممــد بــن عبــد الــرمحن بــن ســ،نْع

 .زرارة، وأختها عمرة بنت عبد الرمحن
 .ةَّمر بن نوفل األنصاريْيَوُرث بن عبنت عبد اهللا بن احلا )٢( ورقةُّمُأ) د( .٢٨٨١

                                                        
 ).٣٥/٣٩٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٩٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٥٨ 
 أهل َّمَُؤرها أن تَمَهيدة، وكان أَّيها الشِّمَسُها ويُورُزَ كان رسول اهللا ي،هلا صحبة

ــَ كانــت د،لهــا غــالم هلــا وجاريــةَتَقَ ف،نِّهم وهلــا مــؤذُّمُؤَ فكانــت تــ،دارهــا رهتام يف َّب
ق َدَصــ:  فقــال عمــر،املدينــة بْنيَلوبْصَ مــَلبا فكانــا أولُصَيت هبــام فــُخالفــة عمــر فــأ

 . يدةِهَّ الشُورُانطلقوا بنا نز: رسول اهللا حيث كان يقول
َروى حديثها الوليد بن عبد اهللا بن مج :  وقيل،رقةَ وُِّمها أِّمُ عن أ،تهَّدَ عن ج،ْعيُ

عـن الوليـد :  وقيـل،ةَقـَرَ وِّمُتـه لـيىل بنـت مالـك عـن أبيهـا عـن أَّدَ عن ج،عن الوليد
ــَ ورعــن جــده عــن أم عبــد :  وقيــل، عــن أم ورقــة،د وعــن عبــد الــرمحن بــن خــال،ةَق

ا رسول ي: ًا غزا بدرا قالت لهَّأن النبي مل« :قةَرَ وِّمُالرمحن بن خالد عن أبيه عن أ
 .»يف الغزو معك] ب-٢٣٩[اهللا أرشكنا 

َ عــن الوليــد بــن مج،لميُّ الــسَىلْعــَوقــال حممــد بــن ي  عــن عبــد الــرمحن بــن ،يــعُ
قة بنـت عبـد اهللا َرَ وِّمُ عن أُذكرَيت ليىل بنت مالك تَّدَسمعت ج: دخالد قال الولي

 .بن احلارث بن مرضخة وكانت امرأة من األنصار
 .، تقدمتةْريَسُي :هاُ اسم، يارسُّمُأ) ت د( •

 .امرأة من بني أسد .)١( يعقوبُّمُأ) خ( .٢٨٨٢
 .نها عبد الرمحن بن عابس بن ربيعة وع.عن عبد اهللا بن مسعود

 . أو معقبٍرونْقَ مٍ يف إسنادُّلبخاريروى هلا ا
 .ادَّدَبنت ش )٢(ُس يونُّمُأ) د( .٢٨٨٣

                                                        
 ).٣٥/٣٩١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٩٢: (»هتذيب الكامل«) ٢(



 ٣٥٩ 
 .وعنها عبد الوارث بن سعيد. رَدْحَ جِّمُ محاهتا أ:عن

 .َبْوَّ الثُصيبُض يْيَ احلِروى هلا أبو داود حديث عائشة يف دم



 ٣٦٠ 

 
ُّأم احلسن البرصي •  .تقدمت. ةْريَ خ:ُ

 .صاريَْنبن صالح األ )١(ابَّطَ خُّمُأ) د( .٢٨٨٤
 . وعنها ابنها.مة بنت معقلَالَعن س
 .ِّينََداملَّالتامر بن صالح بن دينار  )٢( داودُّمُأ) د( .٢٨٨٥

 . وعنها ابنها.عن عائشة
 .كةْيَلُبن أيب م )٣( عبد اهللاُّمُأ) ق د( .٢٨٨٦

 . وعنها ابنها.عن عائشة
 .، موىل بني هاشم)٤( عبد احلميدُّمُأ) يس د( .٢٨٨٧
 . وعنها ابنها.ليه وسلم بعض بنات النبي صىل اهللا ع:عن
 .بن أيب بكرة )٥( عبد الرمحنُّمُأ) خ( .٢٨٨٨

 .»بقصبة ُتْشََهبلو دخلوا عيل ما «: عن أيب بكرة أنه قال
                                                        

 ).٣٥/٣٩٣: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٩٣: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٣٩٣: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٣٩٤: (»هتذيب الكامل«) ٤(
 . يف هذا املوضع»هتذيب الكامل«ومل أجده يف) ١٢/٤٣٢: (»هتذيب التهذيب«) ٥(



 ٣٦١ 
 . ابنها:وعنها

ال ترجعـــوا « :روى هلـــا البخـــاري يف بـــاب قـــول النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم
 . من كتاب الفتن»ًبعدي كفارا
 .ورةبن أيب حمذ )١(عبد امللك ُّمُأ) س د( .٢٨٨٩
 . عثامن بن السائب املكي: وعنها. أيب حمذورة:عن

 .قمةْلَقمة بن أيب عْلَ عُّمُأ •
 . تقدمت.انةَجْرَ م:اسمها

 .تقدمت. ارَّزَى اجلَيسِ عَّمُأ: ة، وقيلَّاعيَزُسى اخلْيِ عُّمُأ) ق( •
 .ّميصِ احلّالينْوَب اخلْرَبن ح )٢( حممدُّمُأ) ق( .٢٨٩٠
 .ب، وعنها ابنهاِرَدي كْعَدام بن مِْق أمها عن امل:عن

 . تقدمت.هي أم حرام. ذُْفنُ حممد بن زيد بن املهاجر بن قُّمُأ •
 .ِّكيَكة املَرَائب بن بَّبن الس )٣( حممدُّمُأ) ق ت( .٢٨٩١

 . وعنها ابنها.عن عائشة
 .بانْوَبن عبد الرمحن بن ث )٤( حممدُّمُأ) ق س د( .٢٨٩٢
 . عائشة، وعنها ابنها:عن

                                                        
 ).٣٥/٣٩٤: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٩٤: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٣٩٥: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٣٩٥: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٦٢ 
 .ميَلَْساألبن أيب حييى  )١( حممدُّمُأ) ق( .٢٨٩٣
 . وعنها ابنها، بالل بنت هاللِّمُل بن سعد، وأْهَ س:عن
 .يَريْمِاحل )٢(اورسُ مُّمُأ) ق ت( .٢٨٩٤
 . وعنها ابنها. سلمةِّمُعن أ
 .امنْيَلُبن أيب س )٣(وذُْبنَ مُّمُأ) س( .٢٨٩٥

 . وعنها ابنها. املؤمننيِّمُعن ميمونة أ

                                                        
 .أم حممد بن قيس: وذكر املزي قبلها) ٣٥/٣٩٥: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٩٥: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٣٩٦: (»هتذيب الكامل«) ٣(



 ٣٦٣ 

 
 .)١(ابنة احلارث) خ( .٢٨٩٦

 .ْبيَبُة خَّصِياض قد اهللا بن عي عب:روى عنها
 .تقدمت.  هشامُُّم أ:عامن، هيُّابنة حارثة بن الن) ق( •

ْ محُابنة) ق س مد( .٢٨٩٧  .بن عبد املطلب )٢(زةَ
مــات مــوىل يل وتــرك ابنتــه فقــسم رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم مالــه بينــي 

 .وبني ابنته
 .ألمها عبد اهللا بن شداد بن اهلاد أخوها :روى عنها

 .أم الفضل:  وقيل،أمة اهللا:  وقيل،إهنا أمامة: قيل
 .بن ثابت األنصاري )٣(يدَز ُابنة) خت( .٢٨٩٨

 .استشهد هبا البخاري يف احليض
 .التي كانت حتت عبد امللك. ابنة عبد اهللا بن جعفر) يس( •

                                                        
 ).٣٥/٣٩٧: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٣٩٧: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٣٩٧: (»ذيب الكاملهت«) ٣(



 ٣٦٤ 
 . تقدمت. أبيهاُّمُ أ:هي
َابنة حم) د( .٢٨٩٩  .بن مسعود )١(يصةُ
 .»لوهم به من رجال هيود فاقتُتَفرَن ظَم« : أبيها حديث:عن

 . عن موىل لزيد بن ثابت عنها،قاله حممد بن إسحاق
ــــل،يلةَسُ فــــ:، هــــيعَقْة بــــن األســــَلــــِابنــــة واث) د( • ــــلْيَصُخــــ:  وقي  .يلــــةَمج: لة، وقي

 .تقدمت
 . تقدمت.أيب سلمة، وهي زينب بنت  سلمةُِّمابنة أ •

                                                        
 ).٣٥/٣٩٧: (»هتذيب الكامل«) ١(



 ٣٦٥ 

 
 . تقدمت.هي ليىل: ، يقالةَمَدْهَاجل •
 . عائشة أم املؤمنني: هي:اءْريَمُاحل •
 . أسامء بنت أيب بكر الصديق:، هيطاقنيِّذات الن •
 .امَرَ حُّمُأختها أ: يم، ويقالَلُ سُّمُ أ:صاء، هيْيَمُالغ: ، ويقالصاءْيَمُّالر •
 . فاطمة بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم:، هيراءْهَّالز •
 . تقدمت. ليىل:، اسمهافاءِّالش •
َها هبُاسم: ، يقالءَّامَّالص •  . تقدمت.مةْيُ



 ٣٦٦ 

 
 .تْلَّبنت أيب الص )١(ةَّيَمُأ) د( .٢٩٠٠
 . احلديث...ني رسول اهللا عىل حقيبة رحلهَفَدْ أر:ارَفِ امرأة من بني غ:عن
 .بةْيَبنت ش )٢(ةَّيِفَص) س( .٢٩٠١

:  يل ويقـولِسَعى يف بطن املْسَت النبي صىل اهللا عليه وسلم ييرأ« :ٍعن امرأة
 .ن أم ولد لشيبةعن صفية ع:  وقيل،»ا دَع الوادي إال شَطْقُال ي

 .ًأيضا )٣(ةَّيِفَص) د( .٢٩٠٢
 عــن ،مْيَلُعــن امــرأة مــن بنــي ســ:  وقيــل، عــن عــثامن بــن طلحــة،ةَّميَلْســَ األ:عــن

ْحة يف ختْلَعثامن بن ط  .شْبين الكَْرَري  قِمَ
 .ًأيضا )٤(ةَّيِفَص) س( .٢٩٠٣
 وعــن أم ســلمة يف ،]أ-٢٤٠[ بعــض أزواج النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم:عــن
 .اإلحداد

                                                        
 ).٣٥/٤٠٠: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٤٠٠: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 ).٣٥/٤٠٠: (»هتذيب الكامل«) ٣(
 ).٣٥/٤٠٠: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٦٧ 
 .بنت عبد الرمحنرة ْمَع •

 . هي أم هشام،عن أختها
 .ليىل •

 .ة حبيب بن يزيدَّدَ عن ج: ويف رواية، موالهتا:عن
 .امرةُ عُّمُ أ:هي
 .بنت إياس )١(مريم) يس( .٢٩٠٤

عــن بعــض أزواج النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم أن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم 
 .ذريرةدك ْنِع: قال

 .بنت عمرو )٣(طةْبِة غَّمَ، ع)٢(نَسَ احلُّمُأ) د( .٢٩٠٥
 .هتا عن عائشةَّدَ ج:عن
 سـلمة زوج النبـي صـىل ِّمُهـا عـن أِّمُ عـن أ، بنت أسـيد)٤( حكيمُّمُأ) س د( .٢٩٠٦

ل ُخْدَســائر أزواج النبـي صــىل اهللا عليـه وســلم أن يــأبـى اهللا عليـه وســلم 
 . أحد بتلك الرضاعةَّيهنَلَع

ضعفاء التكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات وال«وهذا آخر أجزاء 
 :، ونختمه بام ختم به شيخنا كتابه فإنه قال»واملجاهيل

                                                        
 ).٣٥/٤٠١: (»هتذيب الكامل«) ١(
 ).٣٥/٤٠١: (»هتذيب الكامل«) ٢(
 .وما أثبتناه من املصدر.  بنت عمروجدة عطية:  يف األصل)٣(
 ).٣٥/٤٠١: (»هتذيب الكامل«) ٤(



 ٣٦٨ 
ً واحلمد هللا أوال وآخرا ، اهللا تعاىل مجعه من هذا الكتابََّرسَهذا آخر ما ي ً
ًوباطنا وظاهرا  وصىل اهللا عىل خاتم أنبيائه ، كام ينبغي لكرم وجهه وعز جالله،ً
ىل آله وصحبه ه، صاحب لواء احلمد واملقام املحمود، وعئوسيد أصفيا

وسائر إخوانه من النبيني واملرسلني وسائر عباد اهللا [وأزواجه وذريته أمجعني 
 من كان منهم ومن هو كائن إىل ،من أهل الساموات واألرضني )١(]الصاحلني

 .ًيوم الدين وسلم تسليام
 فيه واملسلمني َه والناظرَه وقارئَِبه وكاتَعِواهللا املسؤول أن ينفع به جام

ًمقربا وإىل مرضاته ً، لوجهه خالصاُهَ، وأن جيعلأمجعني َِّ  إنه ،ًومن سخطه مبعدا ،ُ
 .عىل كل يشء قدير وباإلجابة جدير

 ، ذلك يف مدة أوهلا التاسع من املحرم سنة مخس وسبعامئة وكان:قال
 .وآخرها يوم عيد النحر من سنة اثنتي عرشة وسبعامئة

تاب إسامعيل بن كثري عفا اهللا  قال كاتب هذا الك:ثم قال مؤلف هذا الكتاب
 يف َلُمكََ وكنت ابتدأت يف مجع هذا الديوان قبل سنة ثالثني وسبعامئة ف:عنه

 يف ليلة النصف من شعبان سنة أربع وأربعني -هذا آخرها-تسع جملدات 
ً أوال وآخرا وظاهرا وباطنا واحلمد هللا،وسبعامئة ً ً ً. 

عدة سنة أربع وسبعني خ ذي القْلَوكان الفراغ من هذا الكتاب يف س
 .]ب-٢٤٠[وسبعامئة

                                                        
 . زيادة من املصدر)١(



 ٣٦٩ 
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 ٣٧٢ 

 
  

)١(  

َ معاذ بن أسد بن أيب شجرة ال ُّغنوي أبو عبد اهللا املروزيَ ُّ ١ /١  
َمعاذ بن أنس اجلهني األنصاري  ُ  ٢ /١  

ّ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن  ْ َُ َ ِ

ُّعيل بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي، أبو عبد  ِ ُّ َُ ّ
َالرمحن، املدين صحايب ج َ   ليلَ

٣ /١  

َّ معاذ بن احلارث بن رفاعة بن احلارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار 
 األنصاري

٤ /١  

َ  معاذ بن احلارث األنصاري املازين النجاري، أبو حليمة، وقيل ّ َّ َُّّ أبو احلارث، املدين، : ُّ
 املعروف بالقارئ، صحايب

٥ /١  

)٦ /١ ة األنصاريلمعاذ بن حرم) أ( )٢  
ُّ معاذ بن خالد بن شقيق بن دينار بن مشعب العبدي، أبو بكر املروزي َ ِ ٧ /١  

َمعاذ بن خالد العسقالين  َ ْ َ ٨ /١  
َ  معاذ بن رفاعة بن رافع بن مالك  ِ ْالعجالن بن عمرو بن عامر بن زريق األنصاري، ] بن[ُ َ ُ٩ /١  

                                                        
 . عدا األرقام التي وضعناها بني معقوفتني فأرقام الصفحات)١(
 .»هتذيب الكامل « هذه عالمة وضعناها للرتاجم الزائدة عىل )٢(



 ٣٧٣ 
ُّالزرقي، أخو عبيد َِ ُّ 

َ معاذ بن زهرة، ويقال ْ ِّهرة الضبي، تابعيُمعاذ أبو ز: ُ َّْ َ ١٠ /١  
  ١١ /١    معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ، أحد املجهولني

ِّمعاذ بن سعد السكسكي َ َّ َْ ْ ١٢ /١  
  ١٣ /١   معاذ بن سعد األعور

  ١٤ /١ سعد بن معاذ
ُّ معاذ بن عبد اهللا بن خبيب اجلهني املدين  ُّ ُْ َ ُ  ١٥ /١  
 )ِمعاذ بن سعوة الراسبي) أ َّ ََ ْ ١٦ /١  

• ) بن سهل بن أنسمعاذ)أ ْ َ ٥٠[ /١[ 
 ١٧ /١ معاذ بن عبد الرمحن بن حبيب  

 معاذ بن عبد الرمحن بن عثامن بن عبيد اهللا بن عثامن بن عمرو بن عامر بن عمرو بن 
ُّكعب بن سعد بن تيم بن مرة القريش، التيمي املدين ُ ّ ُ  

١٨ /١  

 ]٥١[ /١  بن احلارثعفراءمعاذ بن  •
َّ  معاذ بن العالء بن عامر َ املازين، أبو غسان البرصي، أخو أيب عمرو بن العالءَ ُّ َّ ُّ  ١٩ /١  

ّ معاذ بن فضالة الزهراين، ويقال َ ُّالطفاوي، ويقال القريش، موالهم، أبو زيد البرصي: َ َْ ُّ  ٢٠ /١  
معاذ بن حممد بن معاذ بن حممد بن : معاذ  بن حممد بن معاذ بن أيب بن كعب، وقيل

   حممد بن حممد بن أيب بن كعب األنصاري املدينمعاذ بن: أيب بن كعب، وقيل
٢١ /١  

  َمعاذ  بن حممد اهلذيل ُ ٢٢ /١  
 َمعاذ بن حممد األنصاري ُ  ٢٣ /١  

َ معاذ بن معاذ بن نرص بن حسان بن احلر بن مالك بن اخلشخاش التميمي العنربي، أبو  ْ َ ُ َّ َ
  املثنى البرصي قاضيها

٢٤ /١  

ُّ معاذ  بن هاين القييس، ويقال ْ ُّالعييش، ويقال البهراين، ويقال: َ   ٢٥ /١ُّاليشكري، أبو هاين : َ



 ٣٧٤ 
 البرصي

ُّ  معاذ بن هشام بن أيب عبد اهللا سنرب الدستوائي البرصي َُ َّ ْْ َ ٢٦ /١  
  َّمعاذ بن ياسني الزيات َّ ٢٧ /١  

َمعاذ القريش • ُ ٥٧[ /١[ 
َّ معارك بن عباد، ويقال  َ   ٢٨ /١ ابن عبد اهللا، العبدي، القييس، برصي: ُ

َ  املعاىف ُّبن سليامن اجلزري، أبو حممد الرسعني ُ ْ ََّ ُّ ٢٩ /١  
اشن بن سليمة بن   ِ املعاىف بن عمران بن نفيل بن جابر بن جبلة بن عبيد بن لبيد بن خمُ َِ َ ُ َ َ ُ

ْمالك بن فهم  ِوقيل غري ذلك يف نسبه-َ ِ َ ُّ، األزدي الفهمي، أبو مسعود املوصيل-َ ِ ِْ َ ُّ ْ 
٣٠ /١  

ُّران الظهري احلمريي، أبو عمران احلميص  املعاىف بن عم ْ َ ِْ ِ ُِّ ُّ ِ ْ ِّ ٣١ /١  
ُّ معان بن رفاعة السالمي، أبو حممد الدمشقي، ويقال احلميص  ِ ِْ ُّ ُّ َّ ُِّ َ َ ٣٢ /١  
معان أبو صالح َ ُ ٣٣ /١  

ِ معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد اهللا القريش، أبو األزهر التيمي  ِْ ََّ ُّ ُ ٣٤ /١  
ِ  معاوية بن جامهة ُّ بن العباس بن مرداس السلمي، صحايبُ ُّ ِْ ِ ٣٥ /١  

ُ معاوية بن حديج بن جفنة بن قترية بن حارثة بن عبد شمس بن معاوية بن جعفر بن   ِْ َ ْ َ َُ
ُأسامة بن سعد بن أرشس بن شبيب بن السكون بن أرشس بن ثور بن عفري بن عدي بن  ْ َ َ ُْ َّ َ َ

ِاحلارث بن مرة بن أدد التجيبي، أبو عبد َّ َ ُ َّ   الرمحنُ

٣٦ /١  

ُّمعاوية بن حديج اجلعفي الكويف  ْ ُُ ٣٧ /١  
ُّ  معاوية بن حفص الشعبي الكويف، نزيل حلب ِ ْ َّ ٣٨ /١  

َ معاوية بن احلكم السلمي  ُّ َ َ ٣٩ /١  
ْ  معاوية بن حكيم بن معاوية النمريي، شامي َ َُّ َ َ ٤٠ /١  

َ معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر   ُ َ ْ ُّبن صعصعة القشريي، َ َ ْ َُ
ُعداده فيمن نزل البرصة من الصحابة َ ِ 

٤١ /١  



 ٣٧٥ 
َ  معاوية بن سربة بن حصني السوائي العامري، أبو العبيدين الكويف األعمى ْ ُّ ْ ََ ُ َ ُ ِْ ٤٢ /١  

ُّمعاوية بن سعيد بن رشيح بن عزرة التجيبي  ِ ُّ ْ َ َ ُ ٤٣ /١  
ْ  معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد ش َمس بن عبد مناف، أبو عبد َ َ

ْالرمحن القريش األموي، وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ِ ُِّ َُ ُّ ُ 
٤٤ /١  

ُّ معاوية بن سلمة بن سليامن النرصي ، أبو سلمة الكويف  ِ ْ َّ َ َ  ٤٥  
ْمعاوية بن سويد بن مقرن املزين، أبو سويد الكويف ُ ِّ َُ َ ُ ٍ َ ٤٦ /١  

َّمعاوية بن سالم بن أيب سالم ُّ ممطور احلبيش، ويقالَّ ِ ِّاألهلاين، أبو سالم الدمشقي: َ َّ َْ َ  ٤٧  
مي، أبو عمرو، وقيل ْ َ  معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن فهر احلرض ْ ِ ْ َ أبو : ُ

ِعبد الرمحن احلميص قايض األندلس ِْ 
٤٨ /١  

شعري، أبو  معاوية بن عبيد اهللا بن يسار األ ]واسمه[ معاوية بن صالح بن أيب عبيد اهللا
 عبيد اهللا الدمشقي

٤٩ /١  

ُّ معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب القريش اهلاشمي املدين  َِ ُّ ُ ٥٠ /١  
• ) َبن عبد اهللا بن خبيب معاوية)أ ُ ٧٢[ /١[ 
)بــــن معاويــــة بــــن عاصــــم بــــن املنــــذر بــــن الــــزبري الــــزبريي اهللا بــــن عبــــد معاويــــة)أ 

 األسدي
٥١ /١  

ُّالثقفي، أبو عبد الرمحن البرصي  معاوية بن عبد الكريم  َ َّ ٥٢ /١  
ْ معاوية بن عامر بن أيب معاوية الدهني البجيل الكويف، ودهن حي من بجيلة  ُ ْ َُّ َِّ ُّ ٥٣ /١  

َمعاوية بن عمرو بن خالد بن غالب البرصي:   معاوية بن عمرو بن غالب، ويقال َ ٥٤ /١  
ْ معاوية بن عمرو بن املهلب بن عمرو بن شبيب األز  َ َّ َ ُّدي، أبو عمرو البغدادي، كويف ُ

ْاألصل، وهو أخو الكرماين بن عمرو، شيخ ِ 
٥٥ /١  

ْمعاوية بن عمرو، أبو املهلب اجلرمي • َ َّ  ٧٥[ /١[ 
َمعاوية بن عمرو، أبو نوفل بن أيب عقرب • ْ َ  ٧٥[ /١[ 



 ٣٧٦ 
 ) ٥٦ /١   بن فالنمعاوية)أ  
 ٥٧ /١ معاوية بن عمرو العاجي البرصي  
َ بن غالبمعاوية • َ  ٧٥[ /١[ 

ُّ معاوية بن قرة بن إياس بن هالل بن رئاب املزين، أبو إياس البرصي َْ َ ُ ِ َّ ُ ٥٨ /١  
ُّ  معاوية بن أيب مزرد، عبد الرمحن بن يسار املدين،  موىل بني هاشم َ َ ِّ َُ ََ ٥٩ /١  

 )٦٠ /١ ُبن مغيث، ويقال ابن عتبة:   بن معتب، ويقالمعاوية)أ  
َّ  معاوية  بن هشام القصار، أبو ا َحلسن الكويف، موىل بني أسدَ َ ٦١ /١  

ُّ معاوية  بن حييى الصديف، أبو روح الشامي، الدمشقي، كان عىل بيت املال بالري من  َْ َِّ ِِّ َْ َّ ُُّ
َقبل املهدي ِ 

٦٢ /١  

ْ معاوية بن حييى الشامي، أبو مطيع األطرابليس، الدمشقي ََّ ُِّّ ُّ ُ ُ ٦٣ /١  
 ٦٤ /١  معاوية بن حييى، أبو سعيد  
 ]٨١[ /١ ن يزيد التجيبي بمعاوية •
 ٦٥ /١ معاوية بن احللبي  

ُ معبد بن خالد بن مري بن حارثة بن نارصة بن عمرو بن سعيد بن عيل بن رهم بن رباح  َ ُ
ِّبن يشكر بن عدوان بن عمرو بن قيس بن عيالن بن مرض بن نزار اجلديل، القييس، أبو  َ َ ْ ََ

َالقاسم الكويف القاص، وجديلة هي أم يشكر بنت  ُمر بن أد بن طابخةُ ُ 

٦٦ /١  

ُّمعبد بن خالد بن أنس بن مالك األنصاري البرصي ُّ ٦٧ /١  
َ  معبد بن راشد، أبو عبد الرمحن الكويف، ويقال الواسطي، سكن بغداد ُ ٦٨ /١  

ُّ معبد بن سريين األنصاري، البرصي، موىل أنس بن مالك، وكان أكرب من أخيه حممد  ُّ
 بن سريين

٦٩ /١  

َ  معبد بن عب ْ َّد اهللا بن هشام بن زهرة بن عثامن بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة َ ُ ْ َ ُْ ُ ِ

ُّالقريش، التيمي ْ َّ ُّ ُ 
٧٠ /١  



 ٣٧٧ 
 َمعبد بن عمرو ْ َ ٧١ /١  

ُّ  معبد بن كعب بن مالك األنصاري، السلمي املدين ُّ َّ ََ َ ِ ُّ َ ْ ٧٢ /١  
ُ معبد بن هرمز، حجازي ْ َُ َ ْ ٧٣ /١  
ْ  معبد بن هوذة األنصاري َ َ ْ َ ٧٤ /١  

ُّ معبد بن هالل العنزي البرصي َ ُّ َ َ ْْ َ ِ َ ٧٥ /١  
ُّ  معبد اجلهني، البرصي َ َ ْْ ُّ ََ ُ ٧٦ /١  

 ٧٧ /١ معبد الكتاين  
 ٧٨ /١ معتب  

ُّ معتمر بن سليامن بن طرخان التيمي، ْ ُ َُّ ََ َ ِ ْ ٧٩ /١  
٨٠ /١  معتمر بن نافع  

مي، أبو اجلامهر الشامي احلميص ْ ُّ معدان بن حدير احلرض َِ ِ ِْ ُّ ُّ ْ ََّ َ َ َ ُ   ٨١ /١ ، أخو سعيدْ
ْ  معدان بن أيب طلحة، ويقال َ ْ   ٨٢ /١  .ابن طلحة: َ

 َمعدان بن عيسى ْ َ ٨٣ /١  
) ْمعدي بن كرب اهلمداين، املرشقي)أ ََ ِ َ ْ ٨٤ /١  

َ معدي بن سليامن أبو سليامن، صاحب الطعام َّْ ْ ُ ْ ُ ََ َ ٨٥ /١  
َ  معرف بن واصل السعدي أبو بدل، ويقال أبو يزيد الكويف َ ْ َِ َّ ِّ ُ ٨٦ /١  

َّ املعرور بن سويد األسدي، أبو أمية الكويف َ ْ ُ ُ ُُ ُّ َ َْ َ ٨٧ /١  
معروف بن حسان، أبو معاذ السمرقندي ْ َ َّ َّ َ ٨٨ /١  

ُّ معروف بن خربوذ املكي، موىل عثامن َّ َِّ َ َ ْ ٨٩ /١  
ُّ  معروف بن سهيل الربمجي ْ ُ َِ ُ ْ ُ َْ ٩٠ /١  

ُّ معروف بن سويد اجلذامي، أبو سلمة املرصي َ ْْ ِ َ َ ْ ُ ََ َ ُ ٩١ /١  
ُّ معروف بن عبد اهللا اخلياط، أبو اخلطاب الدمشقي َ َّ َْ ِّ َّ َ َ ْ ٩٢ /١  



 ٣٧٨ 
ْ معروف بن مشكان بن عبد اهللا بن فريوز، باين ُ َْ ٩٣ /١  

معروف بن أيب معروف البلخي ِ ْ َ ْ َ ٩٤ /١  
 ٩٥ /١ معروف  

َمعقل بن سنان بن مظهر بن عركي بن فتيان بن سبيع بن بكر بن أشجع األشج َ َ َ ْْ َْ ُ َ ُ َِّ َ ِ ُّعي، أبو ِ
 حممد

٩٦ /١  

 ٩٧ /١ معقل بن عبد اهللا بن مالك األنصاري  
ُّ  معقل بن عبيد اهللا اجلزري، أبو عبد اهللا العبيس ِ ْ َ ُّ ُِ َ َ ْ ٩٨ /١  
ِ معقل بن مالك الباهيل، أبو رشيك البرصي ْ َ ٩٩ /١  

َ  معقل بن أيب معقل، اهليثم األسدي َ ََ ِ ِْ ْ ١٠٠ /١  
َ معقل بن يسار بن عبد اهللا بن مع ُْ ْرب بن حراق بن ألي بن كعب بن عبد بن ثور بن هذمة َِ ُ ْ َ ْ ُ َِّ َّ

 بن الطم بن عثامن بن عمرو بن أد بن طابخة
١٠١ /١  

ْ معقل  ِويقال زهري بن معقل-َ ْ ََ ْ ُّ اخلثعمي-ُ َ ْ َ ١٠٢ /١  
ُّ  معىل بن أسد العمي، أبو اهليثم البرصي َ َ َْ َ ْ ُّ ِّ َ َُ َ َّ ١٠٣ /١  

 َمعىل بن تركة، أبو عبد الصمد ْ ُُ َّ ١٠٤ /١  
) ّمعىل بن جابر بن مسلم اللقيطي)أ َ ُ ١٠٥ /١  
 َّمعىل بن حكيم ُ ١٠٦ /١  
 معىل بن خالد الرازي َّ َ ُ ١٠٧ /١  

ْ معىل بن راشد اهلذيل، أبو اليامن النبال الرباء البرصي َ َ َّ ََّ َّ ُّ َ َُّ ُ ١٠٨ /١  
ُّ  معىل بن زياد القردويس، أبو احلسن البرصي َ ُ َِ ْ ُّ ِ ْ ُُ َّ ١٠٩ /١  

َّ معىل بن عبد  َ   ١١٠ /١ الرمحن الواسطيُ
 معىل بن عرفان بن سلمة األسدي َّ َ ُ ١١١ /١  
 َّمعىل بن الفضل أبو احلسن البرصي َ ُ ١١٢ /١  



 ٣٧٩ 
ْمعىل بن منصور الرازي، أبو يعىل، نزيل بغداد َ َُّ َ ١١٣ /١  

 َّمعىل بن مهدي البرصي َ ُ ١١٤ /١  
 معىل بن ميمون املجاشعي البرصي، اخلصاف َّ ُّ َ ََ ُُّ ُِ ١١٥ /١  

َّمعىل ب َ مي، ويقالُ ْ ُّن هالل بن سويد احلرض ْ َُ َ َّاجلعفي، أبو عبد اهللا الطحان الكويف: ِ َّْ ُّ ِ ُ ١١٦ /١  
معمر بن بكار السعدي، شيخ ملطني َّ َّ َ ََ ُِ َّ ْ ١١٧ /١  

َ معمر بن أيب حبيبة، ويقال َْ َّابن أيب حيية: َ َ ُ ١١٨ /١  
معمر بن احلسن اهلذيل، كويف َ ُ َ َْ ١١٩ /١  

ُّ معمر  بن راشد األزدي ْْ َ َ ُّ احلداين، أبو عروة بن أيب عمرو البرصيَ َّ ُ ١٢٠ /١  
١٢١ /١  معمر بن زائدة  
 ١٢٢ /١ معمر بن زيد  

  ْمعمر بن أيب رسح ربيعة بن هالل بن املسيب بن عبد بن احلارث بن فهر، أبو سعد ِ ١٢٣ /١  
ٌّ معمر بن عبد اهللا بن حنظلة، حجازي َ ِْ ْ َ َ ١٢٤ /١  
ْ معمر بن عبد اهللا بن نافع بن نض َ َ ُلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي َْ ْ َ َ ََ ِ

 بن غالب
١٢٥ /١  

 َمعمر بن عبد اهللا بن األهتم َْ ١٢٦ /١  
 َمعمر بن عبد اهللا األنصاري َْ ١٢٧ /١  
 َمعمر بن عقيل َْ َ ١٢٨ /١  

َّ  معمر بن املثنى أبو عبيدة التيمي، موالهم البرصي النحوي العالمة َ ُّ ْ َ ُ َّْ َّ َُّّ ْ ْ َ َُ ١٢٩ /١  
لد اجلزري، أبو عبد الرمحن الرسوجي، ويقالَم ُّعمر بن خمَ َّ َِ ُ ُّ َْ َ َ َّمعمر بالتشديد: ْ َُ ١٣٠ /١  

ُ  معمر بن حييى بن سام بن موسى الضبي الكويف ُّ َ َِّ َّْ ١٣١ /١  
َّ معمر بن سليامن النخعي، أبو عبد اهللا الرقي ُّ ْ ُ َّ َُ َّ َ َ ١٣٢ /١  
َّ  معمر بن حممد بن عبيد اهللا بن أيب رافع ال ُّقريش اهلاشمي املدينَُ ُّ ََ َ ِ ُّ ُ ١٣٣ /١  



 ٣٨٠ 
َّمعمر بن خملد الرسوجي • َّ َُ ١٢٢[ /١[ 
َّمعمر بن حييى بن سام  • َُ ١٢٢[ /١[ 

ُّ معمر بن يعمر الليثي، أبو عامر الدمشقي َ َ َّ ُِ َّ ْ َ ١٣٤ /١  
) ١٣٥ /١ معن بن ثعلبة)أ  

ُّ معن بن عبد الرمحن بن سعوة املهري َ ْ ْْ َ َ َ ١٣٦ /١  
ُّن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل املسعودي الكويف  معن بن عبد الرمحن ب ْ َ ُُّ ِ َ ١٣٧ /١  

ّ معن بن عيسى بن حييى بن دينار األشجعي ، موالهم القزاز، أبو حييى املدين ُّ َْ ١٣٨ /١  
ُّ معن بن عيسى البجيل، أبو سعيد النهاوندي َ َ َ ُ ْْ َّ ُّ ِ َ ١٣٩ /١  

ِ معن بن حممد بن معن بن نضلة بن عمرو الغفاري َ ْ ْْ َ َ َُ ١٤٠ /١  
َّمعن بن يزيد بن األخنس بن حبيب بن جرة بن زعب بن مالك بن عفاف بن عصية بن   َّ ََ ُ ْ ُ َ ُ ِْ

ْخفاف بن امرئ القيس بن هبثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن  ُ ْ َُ َ َ ُْ ِ َ َ
ُّبن مرض بن نزار، أبو يزيد السلمي ُّ َُ ِ 

١٤١ /١  

ُّ معيقيب بن أيب فاطمة الدويس ْ ََّ ْ ُ ١٤٢ /١  
ُّ مغراء العبدي، أبو املخارق الكويف، ويقال  ْ َ ْ ُّالعيذي من بني عائذ: َ َْ ١٤٣ /١  

ُّمغيث بن سمي األوزاعي، أبو أيوب الشامي ُّ ّ َ ُ َُّ َ ْ ١٤٤ /١  
 مغيث بن مطرف ِّ َُ ١٤٥ /١  
ِ مغيث   ١٤٦ /١  حجازيُ

  ١٤٧ /١ مغيث موىل جعفر بن حممد  
 ١٤٨ /١ مغرية بن إسامعيل املخزومي  
١٤٩ /١  مغرية بن األشعث  

َاملغرية بن أيب بردة ُْ ١٥٠ /١  
  ْمغرية بن مجيل بن أثري الكندي ِ ١٥١ /١  



 ٣٨١ 
 ١٥٢ /١ املغرية بن حبيب  

ْاملغرية بن أيب احلر الكندي ِ ِْ ُ ُ ١٥٣ /١  
ُّاملغرية بن حكيم الصنعاين األبناوي َّ َُّ ْ ١٥٤ /١  

) ١٥٥ /١  بن أيب رافع-ويقال املعتمر-املغرية )أ  
 ١٥٦ /١ مغرية  بن خلف  
ِاملغري ُّة بن زياد البجيل، أبو هشام، ويقالُ ِ َ ُّأبو هاشم املوصيل: َ ْ َ ١٥٧ /١  

ُّاملغرية بن سبيع العجيل ْ َِ ْ ُ ١٥٨ /١  
ُّاملغرية بن سعد بن األخرم الطائي َ ََّ ْ َ ْ ١٥٩ /١  

 ْمغرية بن سعيد، أبو عبد اهللا الكويف ُِ ١٦٠ /١  
 ْمغرية بن سقالب، أبو برش احلراين ِْ ِ ١٦١ /١  

ْاملغرية بن سلامن َ ُ ١٦٢ /١  
ُّاملغرية بن سلمة القريش، أبو هشام املخزومي َ َ َْ َ ُِ ُّ ُ َ ١٦٣ /١  

 ١٦٤ /١ مغرية بن سويد  
ُّ املغرية بن شبيل بن عوف األمحيس الكويف، أخو احلارث ِ َ ْ َ َْ َ ْ ُ ُ ١٦٥ /١  

ْبن شعبة بن أيب عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد  ُ املغرية َ َ َْ ْ ُِّ ُ
ْبن عوف بن قيس َ 

١٦٦ /١  

ُّ املغرية بن الضحاك بن عبد اهللا بن خالد بن حزام القريش األسدي َِّ َِ َُّ ُ َ َّ ُ ١٦٧ /١  
ُّ  املغرية بن عبد اهللا بن أيب عقيل اليشكري، الكويف َْ َ ِ ١٦٨ /١  

ُ املغرية بن عبد الرمحن بن احلارث بن عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة القريش  َّ َ
ُاملخزومي، أبو هشام املدين ْ َ 

١٦٩ /١  

زوم  ْ املغرية بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمَ ُ ِ ُ
ُّالقريش املخزومي َْ َ ُّ ِ ُ 

١٧٠ /١  



 ٣٨٢ 
َ املغرية بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى  ُ ُ

ُّبن قيص القريش األسدي احلزامي املدين ُّ ََ َ ِ ُّ َ ُّ ُ َُ 
١٧١ /١  

َّ املغرية بن عبد الرمحن بن عون بن حبيب بن الريان األسدي، أبو أمحد احلراين، موىل  َ ََّ َُ َ ْ َ
ِخريم بن فاتك األسدي، شيخ ْ َ ُ 

١٧٢ /١  

َّ املغرية بن عبيد اهللا بن جبري بن حية الثقفي ْ َْ َ ُ َ ُ ١٧٣ /١  
ُّ املغرية بن فروة الثقفي، أبو األزهر الشامي الدمشقي ُّ ُّ ِّْ َّْ َ َ َ َّ َ ُ ١٧٤ /١  
ُّ  املغرية بن أيب قرة عبيد بن قيس، السدويس، البرصي َ َ ُْ ُ َّ َّ ُ ُ ١٧٥ /١  

 ١٧٦ /١ املغرية بن قيس التميمي البرصي  
َّ  املغرية بن مسلم القسميل، أبو سلمة الرساج َُّ َ ْ ْ َُ ُ ١٧٧ /١  

ُّ املغرية بن مقسم الضبي ََّ ْ ِ ١٧٨ /١  
  َمغرية بن موسى املزين، أبو عثامن البرصي ُ ١٧٩ /١  

َة بن النعامن النخعي الكويفُاملغري َّ ُّْ ١٨٠ /١  
ُّ  املغرية بن هنيك احلمريي احلجري املرصي ُّ ْ ُّ َْ ِ َِ ُْ ١٨١ /١  

 ]١٤٩[ /١  املغرية أبو الوليد  •
ُّاملغرية األزدي ِ ْ َ ُ ١٨٢ /١  

 ُمفرج بن شجاع ِّ َُ ١٨٣ /١  
َّاملفضل بن صالح األسدي، أبو مجيلة، ويقال أبو عيل النخاس، الكويف َّ ِ َ ُّ َ َ َّ َ ُ ١٨٤ /١  

 ّمفضل بن صدقة، أبو محاد الكويف َ ُ ١٨٥ /١  
ُّاملفضل بن عبد اهللا الكويف ُ َّ َ ُ ١٨٦ /١  

َّاملفضل بن عبد اهللا َ   ١٨٧ /١  احلبطي الريبوعي البرصيُ
ُّاملفضل بن فضالة بن أيب أمية القريش، أبو مالك البرصي َْ ُّ َ ُّ َُ َ َّ َ ُ ١٨٨ /١  

ِاملفضل بن فضالة بن عبيد بن ثاممة بن مز َ ُ َُ َ َّ َ ْيد بن نوف بن النعامن بن مرسوق بن ذي أمر ُ َ ُّ ْ َ١٨٩ /١  



 ٣٨٣ 
ُّبن نوف بن مرسوق بن رشاحيل بن يرعش بن قتبان الرعيني القتباين، أبو معاوية  ُّ ُّ ْ َ ْ ََ َ ْْ ِْ ِ َ َ َ

 املرصي
ْاملفضل بن فضالة بن املفضل بن فضالة القتباين، أبو حممد املرصي ِ َ َّ ََّ َ َُ ُ ١٩٠ /١  

َّاملفضل فضالة أبو احلسن ا َ ُّلنسويُ َ َّ ١٩١ /١  
 ١٩٢ /١ ُاملفضل بن فضالة  
 ِّاملفضل بن حممد الضبي الكويف املقري َ َّ َ ُ ١٩٣ /١  

َّاملفضل بن املهلب بن أيب صفرة، ظامل بن سارق األزدي، أبو غسان َ ُّ ُِ ْ َ ْ َّ َ ُ َُّ ١٩٤ /١  
ْاملفضل بن مهلهل السعدي، أبو عبد الرمحن الكويف، أخو الفضل ََّ َْ َّ َُ َْ ُ ١٩٥ /١  

َّاملفضل َ ُّ بن الحق الرقايش موالهم، أبو برش البرصيُ َْ َّ ١٩٦ /١  
ُّاملفضل بن يونس احلنفي، أبو يونس الكويف ُّ َ َ َُّ َ ١٩٧ /١  

َاملفضل بن يونس الكناين ِ ١٩٨ /١  
ُّمقاتل بن بشري العجيل الكويف ُ ُّ ْ َِ ِ ِْ َُ ١٩٩ /١  

َّمقاتل بن حيان النبطي، أبو بسطام البلخي اخلراز، موىل بكر بن وا َّ َُ ْ َ َ ََّ ِ   ٢٠٠ /١ ئلَ
ُّمقاتل بن سليامن بن بشري األزدي اخلراساين، أبو احلسن البلخي، صاحب التفسري ُّ َ ْ ُْ ََ ُّ َُ ِ ٢٠١ /١  

ِمقاتل بن سليامن بن ميمون َ ُ ٢٠٢ /١  
 ٢٠٣ /١ بن الفضل الياممي ُ مقاتل  
 ٢٠٤ /١ مقاتل بن قيس  
 ٢٠٥ /١  مقاتل  

ُاملقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ث َ َْ ِْ َِ ْ ْاممة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن َ ََ َْ
ْدهري بن لؤي بن ثعلبة بن مالك بن الرشيد بن هول َ ْ ََّ َ ُ 

٢٠٦ /١  

 َمقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرعيني، أبو عمرو املرصي ُّ َ ٢٠٧ /١  
ْاملقدام بن رشيح بن هانئ بن يزيد احلارثي الكويف َ ُ ْ ِ ٢٠٨ /١  



 ٣٨٤ 
َ املقدام بن معدي كرب بن عمرو بن َْ َ ْ َ يزيد بن معدي كرب بن سلمةِ َ َ َِ َ ِ ْ ٢٠٩ /١  

ُّ  مقدم بن حممد بن حييى بن عطاء بن مقدم بن مطيع اهلاليل املقدمي الواسطي ُ ُ َُّ َّ ََّ َ َُ ُّ ِ ِ َ ٢١٠ /١  
َ مقسم بن بجرة، ويقال بن بجرة، أبو القاسم ويقال َ ْ ُ َ ْ َّأبو العباس: ِ َ ٢١١ /١  

 مكرب بن عثامن التنوخي ُ َّ ِّ َ ُ ٢١٢ /١  
ُ مكتوم  ْ ُّبن العباس، أبو الفضل املروزيَ َ َّ َْ َ ْ َ ٢١٣ /١  

َّمكحول الشامي، أبو عبد اهللا ُْ َ ٢١٤ /١  
ُّ مكحول األزدي العتكي، أبو عبد اهللا البرصي َ َ ُّ ُْ ُّ ََ ْ َ ْ ٢١٥ /١  

مكرم بن حكيم اخلثعمي ِ َ ْ َ َ ُْ ٢١٦ /١  
ْ مكي بن إبراهيم بن بشري بن فرقد ََ َ ّ ٢١٧ /١  

٢١٨ /١ ُ مكي بن بندار الزنجاين  
  ْبن عبد اهللا الرعينيمكي َُّ ٢١٩ /١  

  َّمكي بن عبد اهللا الغراد َ ٢٢٠ /١  
 ٢٢١ /١ ُمكي بن قمري العنربي البرصي  
 ملحان بن عركي الطائي َ َ َ ْ ِ ٢٢٢ /١  
ْملحان • ِ ١٧٧[ /١[ 

ْ ملقام، ويقال ُّهلقام، بن التلب بن ثعلبة بن ربيعة التميمي العنربي، البرصي: ِ َ ُّ َ َ َ ْْ ْ َّ َُّّ ِ َِ ْ ٢٢٣ /١  
ْ مم ُّطور أبو سالم األسود احلبيش، ويقال الباهيل، األعرج الدمشقيَ ْ َِّ ُّ َ ََ َ َّ ُ ٢٢٤ /١  

ْ  منبوذ بن أيب سليامن، ويقال ُ ََ ُّابن سليامن املكي: ْ ْ َُ َ ٢٢٥ /١  
ْ منبوذ َ ٢٢٦ /١  

ُّ منجاب بن احلارث بن عبد الرمحن التميمي، أبو حممد الكويف َّ ْ ِ ٢٢٧ /١  
 َّمنخل بن هبز بن حكيم بن معاوي َ   ٢٢٨ /١ ة بن حيدةُ

ُّ  مندل بن عيل العنزي، أبو عبد اهللا الكويف ََ َ ْ ِ ٢٢٩ /١  



 ٣٨٥ 
ُّ املنذر بن أيب أسيد الساعدي ْ َ ُ ْ ُ ٢٣٠ /١  

ُّ املنذر بن ثعلبة بن حرب العبدي القطعي َْ ُ َُّ ْ َ َ ْ ِ ْ ُ ٢٣١ /١  
ُّ املنذر بن جرير بن عبد اهللا البجيل الكويف َ َ َ ِ ْ ُ ٢٣٢ /١  

 املنذر بن حسان، ويقال َّ   ٢٣٣ /١ ر أبو حساناملنذ: َ
 ٢٣٤ /١ املنذر بن زياد الطائي، أبو حييى البرصي  

ُّ  املنذر بن عائذ بن املنذر بن احلارث بن النعامن بن زياد بن عرص العرصي َ ََ َ ُّ ْ ُْ ُ ٢٣٥ /١  
َاملنذر بن عبد اهللا بن املنذر بن املغرية بن عبد اهللا بن خالد بن حزام بن خويلد بن أسد  َْ َ ُ ْ ُ

َالقريش األس ََ ُّ ُّدي احلزامي املدينُ َُّ ََ ِ ُّ 
٢٣٦ /١  

ُّ  املنذر بن عبيد املدين َْ َْ َُ ُ ٢٣٧ /١  
ة العبدي ْ ُّ املنذر بن مالك بن قطعة، أبو نرض ْ َ ََ ْ ِ ِ ْ ُ ٢٣٨ /١  

املنذر بن حممد بن منذر ْ ُْ ُ ٢٣٩ /١  
 ْاملنذر بن حممد بن القابويس ُ ٢٤٠ /١  

ْ املنذر بن املغرية، حجازي ُ ٢٤١ /١  
ْ املنذر بن أيب املن ُْ ُّذر املدينُ َ َ ٢٤٢ /١  

) َاملنذر بن النعامن األفطس اليامين)أ ْ َ ْ ُ ٢٤٣ /١  
ُّ املنذر بن الوليد بن عبد الرمحن بن حبيب بن علباء بن حبيب بن اجلارود العبدي  ْ َ ِ ْ ُ

 أبو احلسن، البرصي، شيخ: اجلارودي، أبو العباس، ويقال
٢٤٤ /١  

ُ املنذر بن يعىل الثوري، أبو يعىل الكويف ْ َْ ََّ ْ ُ ٢٤٥ /١  
 ]١٨٨[ /١ منذر أبو حسان  •
 ]١٨٨[ /١ منذر أبو حييى  •

  ٢٤٦ /١  غري منسوب، املنذر
منصور بن إسامعيل احلراين َّ ََ ْ ٢٤٧ /١  



 ٣٨٦ 
َ منصور بن أيب األسود، حازم، الليثي، الكويف ْ ََ ْ ٢٤٨ /١  

منصور بن أيب احلسن الطربي الصويف َ َ ْ َ ٢٤٩ /١  
 ٢٥٠ /١ َمنصور بن حكيم  

َّ منصور بن حيان بن ََ َ حصني األسديْ َْ َ ُ ٢٥١ /١  
  )منصور بن دينار التميمي الضبي )أ ِّ َّ ْ ِ َ ٢٥٢ /١  

ْ  منصور بن زاذان الواسطي َ ٢٥٣ /١  
 ٢٥٤ /١ منصور بن زياد  

ْ  منصور بن سعد البرصي َ َْ ٢٥٥ /١  
َ منصور بن سعيد بن األصبغ ْ َ ْ َ ٢٥٦ /١  

ُ  منصور بن سلمة بن عبد العزيز بن صالح، أبو سلمة اخلزاعي َ ََ َ َْ ٢٥٧ /١  
ُّ منصور بن سلمة اهلذيل ِ َ َُ َ ٢٥٨ /١  

 منصور بن سليم أو سلمى َ ُ ُْ ٢٥٩ /١  
 ]١٩٥[ /١ َمنْصور بن صفية •

ْ البغدادي ُّ منصور بن صقري، أبو النرض َ ُْ َّ ْ َ ٢٦٠ /١  
 ُمنصور بن عبد اهللا بن األحوص، القريش َ ْ َ ْ َ ٢٦١ /١  
 ٢٦٢ /١ ُ منصور بن عبد اهللا اخلراساين  
 ُّو عيل الذهيل اخلالدي اهلرويمنصور بن عبد اهللا، أب ُّ ُّ ُّ ٢٦٣ /١  
منصور بن عبد احلميد، أبو رباح اجلزري َ َ ٢٦٤ /١  
 ٢٦٥ /١ ْمنصور بن عبد احلميد، أبو بصري الباوردي  

َّ منصور بن عبد الرمحن بن طلحة بن احلارث بن طلحة بن أيب طلحة بن عبد العزى بن  ُ ْ َْ َ
ُّعثامن بن عبد الدار بن قيص القريش َ ُ ُ َْ َّ ُّ العبدريُ ْ َ 

٢٦٦ /١  

ُّ منصور بن عبد الرمحن الغداين البرصي األشل َ َ ُّ َْ ُّ ََ ُْ ٢٦٧ /١  



 ٣٨٧ 
ُّ منصور بن عبد الرمحن الربمجي َّ َُ ْ ُ ْ ٢٦٨ /١  

 ِمنصور بن عامر الواعظ أبو الرسي َّ ََّ َ ْ ٢٦٩ /١  
 ٢٧٠ /١  منصور بن جماهد  

ُّ منصور بن أيب مزاحم بشري الرتكي، أبو نرص البغدادي الكا َْ َْ ُّ   ٢٧١ /١ تب، األزديُ
 ٢٧٢ /١  منصور بن معاذ  

َّ منصور بن املعتمر بن عبد اهللا بن ربيعة، أبو عتاب الكويف َْ َ َ َّْ ُ َُ ٢٧٣ /١  
٢٧٤ /١  منصور بن أيب منصور  

َ منصور بن املهاجر الواسطي، أبو احلسن البزوري، بياع القصب َ ُّ َُ َّ َ ُّ َِ ُ َْ ُِ ِ ٢٧٥ /١  
  ٢٧٦ /١ منصور بن موفق  

ُّ منصور بن الن ْ ُّعامن اليشكري الربعي، أبو حفص البرصيَ َ َ ُّْ ُّ َّ َْ ٢٧٧ /١  
ُّ  منصور بن وردان األسدي، أبو حممد ََ ْ ٢٧٨ /١  

ُّمنصور بن وردان املرصي َْ ِ ْ َْ ٢٧٩ /١  
 منصور بن يعقوب بن أيب نويرة ْ َ ٢٨٠ /١  

ُّ منظور بن سيار الفزاري البرصي َّ َ َ َّ َ ٢٨١ /١  
ُّ  منقذ بن قيس املرصي ْ ِ ٢٨٢ /١  

  ْبن عبد اهللا التيمياملنكدر َّ ٢٨٣ /١  
ُّ  املنكدر بن حممد بن املنكدر القريش التيمي املدين ُّ ْ ََ َّ ْ َْ ُ ُُّ ُ ِ ِ َ ٢٨٤ /١  

 ْاملنهال بن بحر، أبو سلمة َ َ ْ ِ ٢٨٥ /١  
ُ  املنهال بن خليفة العجيل، أبو قدامة الكويف ُ ُّ ْ ِ ِ َِ َْ ٢٨٦ /١  

ْ املنهال بن عمرو األسدي، أسد خزيمة موالهم، الك َ َْ ُ ُّْ ََ   ٢٨٧ /١ ويفِ
ُّ  منيب بن عبد اهللا بن أيب أمامة بن ثعلبة األنصاري، احلارثي املدين ُّ َُ َ ُّ ْْ َ َ ٢٨٨ /١  

ِّ منري بن الزبري الشامي، أبو ذر األردين ُ َْ ّ ُّ ْ ُُ َ َّ ُّ ِ ٢٨٩ /١  



 ٣٨٨ 
 ٢٩٠ /١ ُ منري بن عبد اهللا  
 ٢٩١ /١ ُمنري بن العالء  

  ٢٩٢ /١ َمنيع بن عبد الرمحن، برصي  
َمنْية والد يعىل ب •  ]٢١٢[ /١ ُن منْيةُ
 مهاجر بن عبد اهللا العتكي َ َ ٢٩٣ /١  

ُّ مهاجر بن عكرمة بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام القريش املخزومي َ َّ ُْ َ ُّ ُ ِ ِْ ٢٩٤ /١  
ُّ مهاجر بن عمرو النبال، شامي َّ َّ ٢٩٥ /١  

 َمهاجر بن غانم، شامي ُ ٢٩٦ /١  
ْ  مهاجر بن قنفذ ُ ٢٩٧ /١  

  )ِمهاجر)أ َّ بن القبطيُ ِ   ٢٩٨ /١ ة، املكيِْ
لد لد أبو خمَ ْ  مهاجر بن خمَ ْ ُ ٢٩٩ /١  

  ٣٠٠ /١ ٍ مهاجر بن أيب مسلم، دينار األنصاري الشامي، موىل أسامء بنت يزيد
ْ  مهاجر بن مسامر الزهري ُّ ْ ِ ٣٠١ /١  

 ُمهاجر بن منيب ُِ َ ٣٠٢ /١  
  ْمهاجر أبو احلريش ُِ َ ِ َ ٣٠٣ /١  

َّ مهاجر أبو احلسن التيمي، موالهم، الكويف الص ْ   ٣٠٤ /١ ائغَّ
  ٣٠٥ /١ مهاجر اليامين  
 َمهاجر أبو سليامن ُ ٣٠٦ /١  

  ٣٠٧ /١ مهدي بن األسود  
  )ِمهدي)أ ْ َّ بن جعفر بن جيهان بن هبرام الرميل، الزاهدَ ُّ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ٣٠٨ /١  

ُّ  مهدي بن حرب العبدي ْ َ َْ َْ ٣٠٩ /١  
ُّ مهدي بن حفص أبو أمحد البغدادي َ َْ ْ ْ َ ٣١٠ /١  



 ٣٨٩ 
َّ  مهدي، ويقال مهند، َ ُْ ٌّ ويقال منذر بن عبد الرمحن بن عيينة بن خاطر الشامي، دمشقيَِ ْ َ َّ َُ ُْ ٣١١ /١  

 ُّمهدي بن عمران احلنفي البرصي ُّ َ َ ٣١٢ /١  
ُّ  مهدي بن ميمون األزدي املعويل، أبو حييى البرصي َ ْ َُّ ِ ْ َ ْ َ َْ ٣١٣ /١  

 ْمهدي بن هالل، أبو عبد اهللا البرصي َ ُّ ْ َ ٣١٤ /١  
َّ  مهران بن أيب عمر العط َ ُ ْ ُّار، أبو عبد اهللا الرازيِ َّ ٣١٥ /١  

ْ مهران أبو صفوان َ ْ ِ ٣١٦ /١  
ُّ  املهلب بن أيب حبيبة البرصي َ َْ َّ َ ُ ٣١٧ /١  

ُّ املهلب بن حجر البهراين، شامي ْ ََ ُ َّ ُ ٣١٨ /١  
ُّ  املهلب بن أيب صفرة األزدي العتكي، أبو سعيد البرصي َ َ ُّ ُْ ُّ ََ ِْ َ ْ َّ َ ُ ٣١٩ /١  

 َّمهلب بن عثامن الشامي َ ُ ٣٢٠ /١  
  َّمهلب بن عيسى َ ُ ٣٢١ /١  

ْ مهنا بن عبد احلميد، أبو شبل ِ َّ َ ُ ٣٢٢ /١  
  ٣٢٣ /١ ُمهنأ بن حييى الشامي  
 ْمهلهل العبدي َ ْ َ ُ ٣٢٤ /١  
 ]٢٢٤[ /١ مهند بن عبد الرمحن •

َ مؤثر بن عفازة الشيباين َْ َُّ َ َ ِ ْ ٣٢٥ /١  
ِ  مورق بن مشمرج، ويقال ابن عبد اهللا، العجيل، أبو املعتمر ا َِ ْ ْ َُ ُّ ِّ ُّلبرصيُ َْ ٣٢٦ /١  
  ٣٢٧ /١  موسى بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب ربيعة

ُّ  موسى بن إبراهيم بن كثري بن بشري بن الفاكه األنصاري، احلرامي، املدين ُّ ََ َ َ ُّ َِ َ ٣٢٨ /١  
 ْموسى بن إبراهيم، أبو عمران املروزي َْ ِ ٣٢٩ /١  

  َموسى بن إبراهيم الدمياطي ْ ِّ ٣٣٠ /١  
ُّ إسامعيل املنقري، موالهم، أبو سلمة التبوذكي، البرصيُ موسى بن َ ُّْ ُّ َ َّ َْ ِ ٣٣١ /١  



 ٣٩٠ 
٣٣٢ /١  موسى بن أسيد  

َّ موسى بن أعني اجلزري، أبو سعيد احلراين ََ ََ ْ َ ٣٣٣ /١  
ُّ  موسى بن أنس بن مالك األنصاري، قايض البرصة ْ َ ُ ٣٣٤ /١  

 ]٢٣٠[ /١ موسى بن أنس بن مالك •
ِ موسى بن أيوب بن عامر الغاف ُّقي ثم املناري املرصيَ ُّْ ِ َ ُّ ٣٣٥ /١  

 ٣٣٦ /١ موسى بن أيوب بن عياض  
ْ موسى بن أيوب بن عيسى النصيبي، أبو عمران األنطاكي َ ْ ْ ُِّ ِ َّ َ ٣٣٧ /١  

ُّابن أيب أيوب املهري، أبو الفيض الشامي احلميص: ُموسى بن أيوب، ويقال ْ ُّ ِْ َّ َ ُّ ْ َ ٣٣٨ /١  
  ٣٣٩ /١ موسى بن باذان

َموسى بن بحر املرو ْ َْ ْزي، أبو عمرانَُ ِ ُّ ٣٤٠ /١  
 ٣٤١ /١ موسى بن بالل  

ُّ موسى بن أيب متيم املدين َ َ َ ٣٤٢ /١  
ْ  موسى بن ثروان َُ ٣٤٣ /١  

ُّ موسى بن أيب اجلارود، أبو الوليد املكي، الفقيه َُ َ ْ ٣٤٤ /١  
َّ  موسى بن جبري األنصاري املدين، احلذاء، موىل بني سلمة َ َُّ َ ُّ َ ُْ ٣٤٥ /١  

 َموسى بن جعفر بن إب ْ َ   ٣٤٦ /١ راهيم اجلعفريُ
ُّ موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب القريش اهلاشمي  َ ُِ ُّ ُ َ ْ َ

 ُّالعلوي، أبو احلسن املدين الكاظم
٣٤٧ /١  

 ٣٤٨ /١ موسى بن جعفر األنصاري  
َموسى بن جهضم • ْ َ ٢٣٥[ /١[ 
 ْموسى بن أيب حبيب احلميص ِ َ ٣٤٩ /١  

ُّ  موسى بن حزام الرتمذي ِّ ْ، أبو عمران، نزيل بلخِ َ ْ ِ ٣٥٠ /١  



 ٣٩١ 
ْموسى بن محزة بن أنس بن مالك • َ ُ ٢٣٦[ /١[ 

ُّ  موسى بن خالد الشامي، أبو الوليد احللبي َُّ َ َّ ٣٥١ /١  
ُّ موسى بن خلف العمي، أبو خلف البرصي ِّ َ َ َ ٣٥٢ /١  

ُّ  موسى بن داود الضبي، أبو عبد اهللا الطرسويس ُ َ ُّ َُّ َّ ٣٥٣ /١  
 ٣٥٤ /١ موسى بن داود الكويف  
 ٣٥٥ /١ موسى بن داود، أبو حاتم البرصي  

ْ موسى بن دهقان البرصي، مدين األصل ُّ ََ ُّ ََ ْ ٣٥٦ /١  
 موسى بن دينار املكي ِّ َ ْ ِ ٣٥٧ /١  
 َموسى بن زكريا التسرتي ْ ُّ ٣٥٨ /١  

ُّ موسى بن زياد بن جذيم بن عمرو السعدي ْ َّ َ ْ ِ ِ ٣٥٩ /١  
َّموسى بن سامل، أبو جهضم، موىل آل العباس َ ََ ْ ُ ٣٦٠ /١  
ُّ موسى بن السائب، أبو سعدة البرصي، ويقال َ ْْ َ َ َّ   ٣٦١ /١ الواسطي: ُ

ُّموسى بن رسجس، حجازي ِ ِ ْ َ ٣٦٢ /١  
ْموسى بن رسوان • َ ٢٤٢[ /١[ 

ُّ موسى بن سعد بن زيد بن ثابت األنصاري، املدين ََ َ ُّ ْْ َ ٣٦٣ /١  
ُّ  موسى بن سعد املدين، موىل آلل أيب بكر ََ َ ْ ٣٦٤ /١  

َ موسى بن سعيد بن ا َّلنعامن بن بسام الثغريُُ َ ْْ َّ َّ ُّ ٣٦٥ /١  
ُّ  موسى بن سلمة بن املحبق اهلذيل البرصي َ َّ َْ ُّ َ َُ ُ َ َ ٣٦٦ /١  

ُّ موسى بن سلمة بن أيب مريم املرصي ْ ِ َ ََ ٣٦٧ /١  
ْ  موسى بن سليامن بن إسامعيل بن القاسم املنبجي َ ْ ْ ُِ َ ٣٦٨ /١  

َ موسى بن سليامن بن موسى القريش األموي، أبو عمر ُّ ُ ُّ َ ُُ ُّو الدمشقيَ ِّ ٣٦٩ /١  
ِ  موسى بن سهل بن قادم، ويقال ْ ُّابن موسى، أبو عمران الرميل: َ ْ َّ ْ ِ ٣٧٠ /١  



 ٣٩٢ 
 ٣٧١ /١ موسى بن سهل بن كثري، أبو عمران الوشاء  

  َموسى بن سيار األسواري ْ َّ َُ ٣٧٢ /١  
مي املرصي ْ ُّ موسى بن شيبة احلرض ْ ِ ُّ َ َ َ ٣٧٣ /١  
ْ  موسى بن شيبة، ويقال ابن أيب شيبة َْ َ ٣٧٤ /١  

ُّموسى بن شيبة بن عمرو بن عبد اهللا بن كعب بن مالك األنصاري السلمي املدين ُّ َّ َْ َ ِ َ ُّ ْ َ َ ٣٧٥ /١  
  ُّموسى بن صالح اهلمداين الكويف ُ ْ َ ٣٧٦ /١  

ُّ موسى بن طارق اليامين، أبو قرة الزبيدي ِ َّ َّ ُّ َُ ِ ٣٧٧ /١  
  ٣٧٨ /١ موسى بن طالب  
 ِموسى بن طريف األسدي َ َ ِ َ ٣٧٩ /١  

  َن أيب الطفيلموسى ب ُّ ٣٨٠ /١  
ُّ موسى بن طلحة بن عبيد اهللا القريش التيمي، أبو عيسى، ويقال ْ َِ َّ ُّ ُ َ ُ ُْ ُّأبو حممد، املدين، : َ َ َ

 نزيل الكوفة
٣٨١ /١  

ُّ موسى بن عامر بن عامرة بن خريم املري اخلريمي، أبو عامر بن أيب اهليذام الدمشقي  ْ ُّ ْ َ ِّ َِّ َُ َ ُ ُُّ َُ ِ ٣٨٢ /١  
ْشة اهلمداين، أبو احلسن الكويف، موىل آل جعدة بن هبرية  موسى بن أيب عائ َ ُّ َْ ُ ْ َ ُّ ُ َ َ

ُّاملخزومي ْ َ 
٣٨٣ /١  

ْ  موسى  بن عبد اهللا بن إسحاق بن طلحة بن عبد اهللا القريش التيمي الطلحي املدين َّ ٣٨٤ /١  
ُ موسى بن عبد اهللا بن أيب أمية القريش املخزومي ْ َ ٣٨٥ /١  

   َموسى بن عبد اهللا بن حسن بن َحسن العلويَ ََ ٣٨٦ /١  
 ٣٨٧ /١ ُموسى بن عبد اهللا بن سويد املديني  

ُّ  موسى بن عبد اهللا بن موسى اخلزاعي الطلحي، أبو طلحة البرصي َْ ْ َْ َُّّ ُّ َ ُ ٣٨٨ /١  
ُّ موسى بن عبد اهللا بن يزيد األنصاري اخلطمي الكويف ُ ُّْ ْ َ ُّ َ ٣٨٩ /١  

  ٣٩٠ /١ موسى بن عبد اهللا الطويل  



 ٣٩٣ 
َيقال ابن عبد الرمحن اجلهني،أبو سلمة،ويقال موسى بن عبد اهللا، و َ أبو عبد اهللا، :ُ

 الكويف
٣٩١ /١  

َّ موسى بن عبد الرمحن بن زياد احللبي األنطاكي، أبو سعيد القالء ََ ُّ َُّ ْ َ َ ٣٩٢ /١  
ُّ موسى بن عبد الرمحن بن سعيد بن مرسوق بن املرزبان الكندي املرسوقي، أبو عيسى  ْ ْ ْ َ ََ َُّ ْ ُِ

 الكويف
٣٩٣ /١  

 ٣٩٤ /١ َ بن عبد الرمحن بن مهدي البرصيموسى  
  ُّموسى بن عبد الرمحن، أبو حممد الثقفي، الصنعاين َُّ ٣٩٥ /١  

ُّ موسى بن عبد العزيز اليامين العدين، أبو شعيب القنباري َ َْ َِ ْ ُّ ُّ َُ ٣٩٦ /١  
  َموسى بن عبد امللك بن عمري ُ ٣٩٧ /١  

َّ موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن احلارث الر َْ َ ُِ ُّبذي، أبو عبد العزيز املدينَ ِ َ َ ُّ َ ٣٩٨ /١  
  مي ْ َموسى بن عثامن احلرض ْ ُ ٣٩٩ /١  

ُّ موسى بن أيب عثامن التبان، املدين، وقيل َ ََّ َّ ْالكويف، موىل املغرية بن شعبة، واسم أيب : ُْ ُ ُّ ُ
ْعثامن عمران، وقيل ِ ْ  مها اثنان: سعد، وقيل: ُ

٤٠٠ /١  

َ  موسى بن عقبة بن أيب عياش القر َُّ َْ ُّيش األسدي املطريف، أبو حممد املدينُ َ ََ َ ُّ ْ ِ ُّ َ ُّ ٤٠١ /١  
ُّ موسى بن أيب علقمة عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن أيب فروة الفروي املدين ْ َْ َ ُّ ََ َ َ ْ ٤٠٢ /١  

ُّ  موسى بن عيل بن رباح اللخمي، أبو عبد الرمحن املرصي ُْ ِ ُِّ َ ُْ َّ َِّ ٤٠٣ /١  
ُّيد بن العاص بن أمية القريش األموي  موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سع ُ ُّ ُ

ُّاملكي َ 
٤٠٤ /١  

ُّ  موسى بن عمري التميمي العنربي الكويف ُ ُّ َ ُْ َُّّ َ ٤٠٥ /١  
ْموسى بن عمري القريش، أبو هارون الكويف، األعمى َُ ُّ ُّ ُ ْ َ ٤٠٦ /١  

َّ وموسى بن عمري األنصاري ُْ َ ْ َ ٤٠٧ /١  
ُّ موسى بن عيسى الليثي الكويف القارئ ُ ُّ ْ َّ ِ ٤٠٨ /١  



 ٣٩٤ 
  ٤٠٩ /١ موسى بن عيسى البغدادي  
 ٤١٠ /١ ، شاميموسى بن عيسى  

ُّ  موسى بن أيب عيسى ميرسة احلناط الغفاري، أبو هارون املدين َ ْ َ َْ َ ُّ َ ِ ِ ٤١١ /١  
ُّ موسى بن الفضل الربعي البرصي َ َْ ُّ َّ ْ َ ٤١٢ /١  

موسى بن قاسم التغلبي الكويف ُّ ِ ْ َّ ٤١٣ /١  
ُّ موسى بن قريش بن نافع التميمي ْ ْ َِ َّ ُّ البخاريُ ُ ٤١٤ /١  

مي، أبو حممد الكويف الفراء، يلقب عصفور اجلنة ْ ّ  موسى بن قيس احلرض َ َُ َْ ُ َّ ََ ُ َّ ُّ ُّْ َ ٤١٥ /١  
ُّ موسى بن أيب كثري األنصاري، موالهم، ويقال ْ َّاهلمداين، أبو الصباح الكويف: َ َّ ُّ ْ َ ٤١٦ /١  

ْ موسى بن كردم َ ٤١٧ /١  
ُّريش التيمي، أبو حممد املدينُ  موسى بن حممد بن إبراهيم بن احلارث الق ُّ َْ ََّ ُّ ٤١٨ /١  
ُّموسى بن حممد بن إبراهيم اهلذيل، حجازي ُّ ُ ٤١٩ /١  

 َّموسى بن حممد بن جيان البرصي َ ٤٢٠ /١  
 ُّموسى بن حممد بن عطاء، أبو طاهر املقديس البلقاوي َْ ْ َ ٤٢١ /١  
موسى بن حممد، أبو عمران الشطوي ُّ َ َّ ٤٢٢ /١  
  )ْتار العبيس بن أيب املخموسى)أ َ ٤٢٣ /١  

  ٤٢٤ /١   موسى بن حممد، أبو حممد الشامي
 َّموسى بن حممد، أبو هارون البكاء َ ٤٢٥ /١  

َّ  موسى بن مروان البغدادي، أبو عمران التامر ْ ْ َِ ُّ َْ ٤٢٦ /١  
ُّ موسى بن مسعود، أبو حذيفة النهدي البرصي ُّ ُْ َّ ْ ْ ََ ٤٢٧ /١  

ُ  موسى بن مسلم بن رومان ْ ُ ٤٢٨ /١  
ْ بن أيب مسلم موسى بن مسلم ُ ٤٢٩ /١  

٤٣٠ /١  موسى بن مسلم بن وردان  



 ٣٩٥ 
َّ موسى بن مسلم احلزامي، ويقال الشيباين، أبو عيسى الكويف الطحان َّ ُّ ُ َُّّ ْ ُّ ْ ُِ ٤٣١ /١  

ُّ موسى بن املسيب الثقفي، أبو جعفر الكويف البزاز ُ ُّ َّ ََ َّ ُ ٤٣٢ /١  
 َموسى بن مطري ُ ٤٣٣ /١  
 َّموسى بن املغرية الزقاق َّ ٤٣٤ /١  
 َّوسى بن منصور بن هشام اللخميم َِ ْ َّْ ٤٣٥ /١  

ُّ موسى بن أيب موسى األشعري َ ْ َ ٤٣٦ /١  
َ  موسى بن ميرسة الدييل، موالهم، أبو عروة املدين ُْ ْ ْ َُّ ِّ ٤٣٧ /١  

ُّموسى بن ميرسة العبدي، برصي َ ُّ ْ َْ َ ْ َ ٤٣٨ /١  
  ْموسى بن ميمون بن موسى بن عبد الرمحن املرإي َ ٤٣٩ /١  

َ موسى بن نافع األس ُّاهلذيل، أبو شهاب احلناط، الكويف، ويقال: دي، ويقالَ ِ َ   ٤٤٠ /١ البرصي: ُ
  ٤٤١ /١  موسى بن نافع

ُّ موسى بن نجدة احلنفي الياممي َ ُّ َ َ َ ٤٤٢ /١  
 ٤٤٣ /١  موسى بن نرص  

ُّ موسى بن هارون بن بشري القييس، أبو عمر، ويقال ْ َ ِ ْأبو حممد، الكويف الربدي : َ ُ ٤٤٤ /١  
 َموسى بن هارون اخلر   ٤٤٥ /١ اساينُ
 ُّموسى بن هارون الطويس، أبو عيسى، نزيل بغداد ْ ُّ ٤٤٦ /١  
 ُّموسى بن هالل العبدي البرصي ُّ ْ َ َ ِ ٤٤٧ /١  

ُّ موسى بن وردان القريش العامري، أبو عمر املرصي،القاص ُ ُّ َْ ِ ُِّ َ ُْ ٤٤٨ /١  
رمة َ موسى بن يسار القريش املطلبي املدين، موىل قيس بن خمَ ْ ُّ ُّ َ َ َْ َ َُ َ َُّ ُّ ِ ٤٤٩ /١  

ُّموسى بن يسار األردين، ويقال إنه من أهل دمشق، ويقال ْ َ َِّ ُ   ٤٥٠ /١ َّموسى بن سيار: ُ
 ُّموسى بن يسار األسواري البرصي َ ُّ َْ ْ َ َُ ٤٥١ /١  
 َموسى بن يسار املروزي، سكن املدائن َ ٤٥٢ /١  



 ٣٩٦ 
َ موسى بن يعقوب بن عبد اهللا بن وهب بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أس ْ ْ ََ َّ ُ َ ْ َ َْ د بن عبد َ

ُّالعزى بن قيص القريش األسدي الزمعي، أبو حممد املدين ُّ ْ َ ََ ََّ ُّ َُ ُّ ُّ َُ 
٤٥٣ /١  

 ٤٥٤ /١ موسى بن يعقوب احلامدي  
  ٤٥٥ /١ ُّ موسى بن فالن بن أنس بن مالك األنصاري

ُّموسى اجلهني • َُ ٢٨٦[ /١[ 
اط •  ]٢٨٦[ /١ موسى احلنَّ
 ]٢٨٦[ /١ َّموسى الصغري •
 ]٢٨٦[ /١ موسى الكبري •
 ]٢٨٦[ /١ موسى القاري •
 ]٢٨٦[ /١ ، عن شبل بن عباد موسى •

  ٤٥٦ /١ ، عن حممد بن سعد بن أيب وقاص موسى
  ٤٥٧ /١ ، عن احلسن بن حممد الزعفراين موسى

ُّ مؤمل بن إسامعيل القريش العدوي أبو عبد الرمحن البرصي َ ُّ َْ َّ َ َّ َُ ُّ ُ َ ٤٥٨ /١  
ُ مؤمل بن إهاب بن عبد العزيز بن قفل بن سدل ا َّ ُّلربعيَُ ََّ ٤٥٩ /١  

  َمؤمل بن سعيد الرحبي َّ َّ َُ ٤٦٠ /١  
 ]٢٩٠[ /١ مؤمل بن عبد الرمحن •

ُّمؤمل  بن عبد الرمحن، فهو ابن العباس بن عبد اهللا بن عثامن بن أيب العاص الثقفي، أبو  َّ َُ َّ َّ َ َ
ُّالعباس، البرصي، نزيل مرص َْ 

٤٦١ /١  

ِ مؤمل بن الفضل بن جماهد، ويقال ُ ْ َ َّ َابن عم: َُ ُّري احلراين، أبو سعيد ُ َّ ُّاجلزري]أ-[َ َ َ ٤٦٢ /١  
َّ  مؤمل بن هشام اليشكري، أبو هشام البرصي، ختن إسامعيل بن علية َ َّ َُ ُ ُّ َ َُّ َ ْ ِ ُِ ْ َ ٤٦٣ /١  

ُّ مؤمل بن وهب اهللا القريش املخزومي العائذي ْ َُّ َّ ُِ ُِ ْ َ ُّ ُ َ ٤٦٤ /١  
ِمالزم  بن عمرو بن عبد اهللا بن بدر احلنفي السحيم ْ ُّ ُّ َُ َ َ ِ   ٤٦٥ /١: ُّي، أبو عمرو الياممي، قال أبو حاتمَ



 ٣٩٧ 
ْولقبه لزيم، ويقال لزم َ ُ 

 َمياح بن رسيع ّ َ ٤٦٦ /١  
  َّمياح   ٤٦٧ /١ ، عن عبد امللك بن أيب حمذورةَ

ُّ ميرسة بن حبيب النهدي، أبو حازم الكويف ُ ِ ُّ َّْ َ ْ َ ٤٦٨ /١  
ميرسة بن عبد ربه الفاريس التسرتي البرصي األك َّ َُّ َ ُّ ِّْ ْ َ ْ َُ ُّ   ٤٦٩ /١ الِ

َّ ميرسة بن عامر َ َ ْ َ ٤٧٠ /١  
ُّ  ميرسة  بن يعقوب، أبو مجيلة الطهوي الكويف ُّ َْ ُّ ِ َ ُ َ ْ َ ٤٧١ /١  

ُّ ميرسة أبو صالح، موىل كندة، كويف ُ ْ ِ َ ْ َ ٤٧٢ /١  
َ  ميرسة ْ   ٤٧٣ /١ ، موىل فضالة بن عبيدَ
 ْميسور بن بكر بن عبد اخلالق البرصي َ ٤٧٤ /١  

ُّ  ميمون بن أبان اهلذيل َ ُ ٤٧٥ /١  
 ُّيمون بن أستاذ، الزهري البرصيم ْ ُّ ٤٧٦ /١  

ُّ  ميمون بن األصبغ بن الفرات النصيبي، كنيته أبو جعفر ْ َِ َّ ُ َ ْ َ ٤٧٧ /١  
ُّ ميمون بن جابان، أبو احلكم البرصي َْ َ ُ ْ َ ٤٧٨ /١  

  ٤٧٩ /١ ميمون بن سنباذ العقييل األسلع، أبو املغرية اليامين، نزيل البرصة  
 ُّراهيم األسلع السقاء البرصيميمون بن زيد بن يزيد، أبو إب َْ َّ َّ ٤٨٠ /١  

ُّ  ميمون بن سياه، أبو بحر البرصي َ ْ َِ ْ َ َ ْ َِ ٤٨١ /١  
ُّ ميمون بن أيب شبيب الربعي، أبو نرص الكويف، ويقال الرقي َّ ُّ َّ ُ ْ َِّ َُّ ُ َْ ِ ِ ٤٨٢ /١  

َ  ميمون بن العباس بن أيوب بن عطاء َّ َ َ ْ َ ٤٨٣ /١  
  ٤٨٤ /١  ميمون بن عبد اهللا

  ٤٨٥ /١ ميمون بن عطاء  
ُّ ميمون بن مهران اجلزري، أبو أيوب الرقي َّ ُ ْ َُّ َ َ ْ ِ ٤٨٦ /١  



 ٣٩٨ 
 َ ُ ميمون بن موسى بن عبد الرمحن بن صفوان بن قدامة املرئي من امرئ القيس ابن مرض ْ ُّ َ َّ ُ ْ ََ َُ ْ َ

ُّالبرصي َْ 
٤٨٧ /١  

ُّ ميمون أبو عبد اهللا البرصي الكندي، ويقال ُّ َْ ِ ْ ُ ْ ُّالقريش، موىل عبد الرمحن بن : َ ِ َ ُسمرةُ َ ٤٨٨ /١  
ُّ ميمون أبو عبد اهللا الغزال، برصي َْ َّ َ ُ ْ َ ٤٨٩ /١  

ُّوميمون أبو عبد اهللا الوراق، خراساين َّ ُ ْ َُ ٤٩٠ /١  
ُّ  ميمون املكي ُ ْ ََ ٤٩١ /١  

ُّ ميمون القناد، برصي َّ َ ُ ْ َ ٤٩٢ /١  
ُّ  ميمون الكردي ِ ْ ُ ْ َُ ٤٩٣ /١  

ُّ ميمون أبو محزة األعور القصاب الكويف الراعي َّ ُ ْ َِ ُّ َّ ْ َْ َ َ َ ٤٩٤ /١  
ِّ  ميمون أبو املغلس َ ُ ُ ْ َ ٤٩٥ /١  

َميمون، أبو سهل، صاحب السقط • َّ َ ُ َْ ْ ٣٠٨[ /١[ 
 ميمون، أبو كثري ُ ْ َ ٤٩٦ /١  
 ُميمون، أبو عبد اخلالق ْ َ ٤٩٧ /١  
 ميمون أبو حممد ُ ْ َ ٤٩٨ /١  

َّ ميناء بن أيب ميناء القريش الزهري اخلراز ْ َْ ْ ُّ َ َُّ ِ ِ ُِ ٤٩٩ /١  
 ٥٠٠ /١  نابت بن يزيد الشامي  
  ٥٠١ /١ صاحب الشامل، حجازي: ، صاحب العباءة، ويقال نابل

  ٥٠٢ /١ َّناتل أخو أهل الشام
  ٥٠٣ /١ ناجية بن جندب بن عمري:ناجية بن جندب بن كعب،ويقال:بن كعب بن جندب،ويقالناجية 

ُّ  ناجية بن كعب األسدي، ويقال َْ ََ َ ُّناجية بن خفاف العنزي، أبو خفاف الكويف: ِ ُّ ََ َُ ٥٠٤ /١  
  َّبن عمرو الشيباينناشب ْ َ ٥٠٥ /١  

ُّ  نارشة بن سمي اليزين املرصي ْ ِ ُِّ َ ِّ َ َُ َ َ ٥٠٦ /١  



 ٣٩٩ 
 ٥٠٧ /١ نارشة الناجي  

ُّابن عبد الرمحن، التميمي:   ناصح بن عبد اهللا، ويقال ِ َّ ٥٠٨ /١  
ُّناصح بن العالء، أبو العالء البرصي، موىل بني هاشم َْ ِ ٥٠٩ /١  

ٌّمية، شاميُ ناصح بن العالء، أبو عبد اهللا، موىل بني أ َّ َ ٥١٠ /١  
 ْناصح أبو عمرو الكردي ُ ٥١١ /١  

ُّ  ناعم بن أجيل اهلمداين، أبو عبد اهللا املرصي َْ ِ ُّ ْ َْ ُ ٥١٢ /١  
َّ نافذ، أبو معبد، موىل ابن عباس َ ْ َ ٥١٣ /١  

  ُنافع بن األزرق احلروري َ ٥١٤ /١  
َنافع بن أيب أنس • َ ٣١٧[ /١[ 

َ نافع بن جبري بن مطعم بن عدي بن ن ّ َ َ ُِ ْ ُ ُّوفل بن عبد مناف القريش النوفيل، أبو حممد، ْ َُّ ُ َْ َّْ
ُّأبو عبد اهللا، املدين، أخو حممد: ويقال َ َ 

٥١٥ /١  

ِّنافع بن جبري، موىل عيل • َ َ ُ ٣١٨[ /١[ 
 ٥١٦ /١  نافع بن احلارث  
) بن رسجس، موىل بني سباع، كنيته أبو سعيدعناف)أ ُ َ ِ ِْ ٥١٧ /١  

  ِّنافع بن سليامن القريش املك َ ُّ َ   ٥١٨ /١ ُّيُ
ُّ نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، أخو يعقوب، حجازي ْ ُ ُُ َ ََّ ُّ ْ َ ْ ِ ٥١٩ /١  

َّ نافع بن عباس، ويقال َ َابن عياش األقرع، أبو حممد، موىل أيب قتادة، ويقال: ِ َّْ َ موىل : َ
ْغفيلة بنت طلق الغفارية، ويقال  إهنام اثنان: موىل سائبة، ويقال: َ

٥٢٠ /١  

ُّابن كثري، حجازي: اهللا، ويقالَ نافع بن عبد  ِ ٥٢١ /١  
ُّ  نافع بن عبد احلارث اخلزاعي، صحايب ِ ُ َ ٥٢٢ /١  

ْ نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم القارئ املدين،  موىل بني ليث ُّ ْ ََّ َ َ َ ُ ِ ٥٢٣ /١  
َّ  نافع بن عتبة بن أيب وقاص، ابن أخي سعد بن أيب وقاص، ويعرف باملرقال ََّ ْ َ َ َُ ْ ٥٢٤ /١  



 ٤٠٠ 
َّجري بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف القريش املطلبي، ُ نافع بن ع َ َ َّْ َُّ ُُّ ِ ُ َ
 ُّحجازي

٥٢٥ /١  

ْ نافع بن عمر بن عبد اهللا بن مجيل بن عامر بن حذيم بن سالمان بن ربيعة بن سعد بن  َُ َ َْ ِ

َمجح اجلمحي املكي ُُّ َِ َ ُ 
٥٢٦ /١  

َ  نافع بن مالك بن أيب عامر األصبحي، أبو سه ُ ُّ َ ْ َ ِ ُّيل املدينِ َْ ْ، حليف بني تيمَ َ  ٥٢٧ /١  
َّ نافع بن حممود بن الربيع، ويقال ُ ْ ْابن ربيعة األنصاري، من أهل إيلياء: َ َ ٥٢٨ /١  

  ٥٢٩ /١ كنيته أبو عبد اهللا: َّ  نافع بن أيب نافع البزاز، موىل أيب أمحد، ويقال
 ٥٣٠ /١ نافع بن أيب نافع  
نافع بن هرمز أبو هرمز السلمي ال ُّ ُّ ُْ ُّبرصيُ َْ ٥٣١ /١  

ُّ نافع بن يزيد الكالعي، أبو يزيد املرصي، ويقال ْ ِ ِ ُِّ ُّإنه موىل رشحبيل بن حسنة القريش: َ ََ َُ َُ ْ ٥٣٢ /١  
َ نافع موىل أم سلمة َ ِّ ُ ٥٣٣ /١  

ُّ نافع موىل عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القريش العدوي، أبو عبد اهللا املدين، قيل َ َ ّ ُّ ِ ُ :
غري ذلك، وكان اسمه : من كابل، وقيل: نيسابور، وقيلمن : أصله من املغرب، وقيل

 أبرشهر بن هرمز، وقيل اسم أبيه كاوس

٥٣٤ /١  

  ٥٣٥ /١ ، وليس بموىل ابن عمر نافع
َّرافع أبو غالب الباهيل اخلياط: نافع، ويقال • َ ُّ ِ ٣٢٨[ /١[ 
 ُّنافع موىل يوسف السلمي َُّ ٥٣٦ /١  
 نافع اهلمداين، كويف ُّ ْ َ ٥٣٧ /١  

َ نائل بن ن ُّجيح احلنفي، ويقالِ َ َ ُّالثقفي، أبو سهل البرصي، ويقال: ِ َْ ْ َ ُّ َ ُّالبغدادي: َّ َْ ٥٣٨ /١  
ُّ نباتة الوالبي، ويقال ُّاجلعفي، كويف: ُ ُ ٥٣٩ /١  

 ٥٤٠ /١ نباتة، برصي  
ُ نبهان القريش اجلمحي، أبو صالح املدين، وهو والد صالح موىل التوأمة بنت أمية  ُّ ُّ َ ََ َ ُ ُّ ُ ْ َ ٥٤١ /١  



 ٤٠١ 
ْنبهان ال َقريش املخزومي، أبو حييى املدين، موىل أم سلمة ومكاتبهاَ َ ُْ َ ُّ ُّ ََ َ َ ُّ ُ ٥٤٢ /١  

ُّ نبيح بن عبد اهللا العنزي، أبو عمرو الكويف ُّ َ ََ ْ ُ ٥٤٣ /١  
ُّ نبيشة اهلذيل ُ ْ َ ُ ٥٤٤ /١  

 نبيشة بن أيب سلمى ْ َ ُ ٥٤٥ /١  
ٌّ نبيط بن رشيط األشجعي الكويف، صحايب ُّ ُ ُُّ َْ َْ ََ ِ ٥٤٦ /١  

ْ  نبيط غري م َ   ٥٤٧ /١ نسوبُ
َ نبيه بن وهب بن عثامن بن أيب طلحة بن عبد العزى بن عثامن بن عبد الدار بن قيص  ُ ْ َّْ َُّ ُ ُ ْ َ َْ َ ْ ُ

ُّالقريش العبدري احلجبي، وقال البخاري ََ ُّ ْ ََ َ ُّ ْنبيه بن وهب الكعبي حجازي: ُ َ َْ ُ 
٥٤٨ /١  

 ْنبيه َ   ٥٤٩ /١ ، رأى أبا صفيةُ
 ُّنجا بن أمحد العطار الدمشقي ِّ َّ ٥٥٠ /١  

ُّ  نجدة بن املبارك السلمي الكويف ُّ َ ُْ َ ٥٥١ /١  
 ُنجدة بن عامر احلروري َ ْ َ ٥٥٢ /١  

ُّ  نجدة بن نفيع احلنفي َْ َ َ ُ َْ ٥٥٣ /١  
 ٥٥٤ /١ نجم بن دينار  
نجم بن فرقد َ َْ ٥٥٥ /١  
 ٥٥٦ /١ ، عن جماهدنجم  

ُّنجيح بن عبد الرمحن السندي، أبو معرش املدين، موىل بني هاشم َ َِّ َْ َ ْ ِ َ ٥٥٧ /١  
ُّجيد بن عمران بن حصني اخلزاعيُ ن ْ ْ ُْ َ ُ َِ ٥٥٨ /١  

مي الكويف ْ ُّ  نجي احلرض ُ َُ َ ِّ َ ٥٥٩ /١  
 ْنجي بن عبيد البهراين ُ ََ ُ ٥٦٠ /١  

ُّ  نذير الضبي َّْ َ ُ ٥٦١ /١  
ُّ نزار بن حيان األسدي َ َُ ََّ َ ِ ٥٦٢ /١  



 ٤٠٢ 
ُّ  النزال بن سربة اهلاليل العامري الكويف ُ ُّ ْ ُِ ُِّ َ َ َّ َّ ٥٦٣ /١  

َّ النزال بن عام َ َّ ٌّر، برصيَّ َْ ٥٦٤ /١  
نسطور الرومي، ويقال جعفر بن نسطور ُ ُْ ُّ ُّ َْ َ ٥٦٥ /١  

ُ نسري بن ذعلوق الثوري، موالهم، أبو طعمة الكويف ُّ َّْ ُ ُ ْ َ ُ ٥٦٦ /١  
ُّ  نيس الكندي الشامي ََّ ُُّ ْ ِ ُّ ٥٦٧ /١  

 ُّنرص بن إبراهيم األنصاري البرصي َ ُّْ ْ َ ٥٦٨ /١  
) ُّنرص بن باب، أبو سهل اخلراساين) أ ُ َ ْ ُّ املروزيَ َِ ْ َ ٥٦٩ /١  
 ُّنرص بن حاجب القريش اخلراساين ُ ُّ ُ ِ ْ َ ٥٧٠ /١  
ْنرص بن حزن • َ ٣٤٢[ /١[ 

ُّ نرص بن محاد بن عجالن البجيل، أبو احلارث الوراق البرصي، احلافظ َ َ َ َ ْ َ َّْ َّْ ُّ َ َ ٥٧١ /١  
ُّ  نرص بن دهر بن األخرم بن مالك األسلمي، له صحبة، يعد يف أهل احلجاز ُْ ُّ ْ َُ َ َ َ ُ ْ َ ٥٧٢ /١  

 ٥٧٣ /١ نرص بن زكريا  
ُّ  نرص بن زيد املجدر، أبو احلسن البغدادي َ َْ ََ َُّ ْ ٥٧٤ /١  

َّ نرص بن سالم َ ُ ْ َ ٥٧٥ /١  
ْنرص بن أيب ضمرة • َ ٣٤٤[ /١[ 
 ُّنرص بن طريف، أبو جزء القصاب الباهيل البرصي َ َّ َُّ َ ْ َ ْ َ ٥٧٦ /١  

ٌّ  نرص بن عاصم الليثي البرصي، تابعي جليل ُّْ َْ َّ َ ٥٧٧ /١  
  ٥٧٨ /١ ن عاصم األنطاكينرص ب

  ٥٧٩ /١ نرص بن عبد احلميد  
ُّنرص بن عبد الرمحن بن بكار الناجي ِ َّ َّ ََ ْ ٥٨٠ /١  

َ نرص بن عبد الرمحن الكناين ِ ْ َ ٥٨١ /١  
ٌّنرص بن عبد الرمحن القريش، حجازي ُّ ِ ُ ْ َ ٥٨٢ /١  



 ٤٠٣ 
مي، أبو علقمة احلميص ْ ُّ نرص بن علقمة احلرض ِ ِْ َُّ َْ َْ ََ ْ َ ٥٨٣ /١  

ُنرص بن عيل بن ص َ ْ ُّهبان بن أيب األزدي اجلهضمي البرصي، الكبري،َ َ ُّ َْ ُّ ْ َ ّ ُ ْ ٥٨٤ /١  
ْنرص ُّ بن عيل بن نرص بن عيل بن صهبان بن أيب األزدي اجلهضمي، الصغري، أبو عمرو البرصيَ َ ُّ َ ُ َْ ُّْ َ ْ َْ ْ َ ِّ ُ َ ّ ٥٨٥ /١  
ويف • ُّنرص بن عيل الكُ ّْ َُ َ ٣٥٠[ /١[ 

ُّ نرص بن عمرو احلميص ْ ِ َ ْ َ ٥٨٦ /١  
ْنرص بن عمر ِ ْ ُّان بن عصام بن واسع، أبو مجرة الضبعي البرصيَ َ َ ْْ ُّ ُّ َ ِ ِ ٥٨٧ /١  

 نرص بن فرقد، أبو خزيمة العتكي َ َ َُ َ َْ ٥٨٨ /١  
ِنرص بن القاسم، وقيل ْ ْنصري: َ َ ُ ٥٨٩ /١  

َّ نرص بن حممد بن سليامن بن أيب قرة ْ ُُ َ ْ َ ٥٩٠ /١  
 ُّنرص بن مزاحم العطار املنقري، أبو الفضل الكويف ُ َُّ َِ َ ْ َِ َِّ ُ ٥٩١ /١  

ُّ نرص بن املهاجر املصييص ْ ِّ ِ ِ ُ ْ َ ٥٩٢ /١  
َّنرص  املجدر  • ُ ٣٥٣[ /١[ 

  ٥٩٣ /١ َّنرص العالف  
َّنرص القصاب • َ ٣٥٤[ /١[ 
 نرص املعلم ِّ َ   ٥٩٤ /١ ، برصيُ

َنصري بن أيب األشعث، ويقال َْ َ ْ ُّابن األشعث القرادي األسدي، أبو الوليد الكويف، : ُ ُّ ََ َ َُ ْ
 ُّالكنايس

٥٩٥ /١  

 نصري ْ َ َبن درهمُ ْ ِ ٥٩٦ /١  
ُّنصري بن عمر بن يزيد بن قبيصة بن برمة األسدي، كنيته أبو عمر ُ َْ ُْ ُ ٥٩٧ /١  

َ نصري بن الفرج األسلمي، َْ َ ُ ٥٩٨ /١  
 َنصري   ٥٩٩ /١ ، خادم عبد اهللا بن املباركُ

ْنصري ويقال َ ِنضري، ويقال نضري: ُ َ ُْ َ ٦٠٠ /١  



 ٤٠٤ 
ْ بن إسامعيل بن حازم البجيل، أبو املغري ُ النرض ُّ َ َ ُّة القاص الكويفَّ ُ ٦٠١ /١  

ْ بن أنس بن مالك األنصاري، أبو مالك البرصي ْ النرض َ ُّ ْ ََ َ َّ ٦٠٢ /١  
ْ بن محاد الفزاري، ويقال ُّالنرض ََّ ََّ ُّالعتكي األزدي، أبو عبد اهللا الكويف: َ َْ ََ ُّ ٦٠٣ /١  

 بن محيد ْ َ النرض ُ َّ ٦٠٤ /١  
ْ بن زرارة بن عبد األكرم الذهيل، أبو احلس ُّالنرض ْ ُّ ُ ْن الكويف، نزيل بلخَّ َ ُّ ُ ٦٠٥ /١  

 بن سعيد، أبو صهيب ْ َ النرض ُ َّ ٦٠٦ /١  
ْ بن سفيان الدؤيل، حجازي ٌّالنرض ُّ ُّ َّ ٦٠٧ /١  

ْ بن شميل املازين أبو احلسن النحوي، البرصي، نزيل مرو ُّالنرض َ ُّْ َّ ََّ ُّ ْ َِ ُ ٦٠٨ /١  
ْ بن شيبان احلداين البرصي ُّالنرض َْ ُّ َّْ َُّ َ ٦٠٩ /١  

  بن صالح ْ َالعبيس، أبو زهريَالنرض ْ َُ ٦١٠ /١  
 بن طاهر، أبو احلجاج البرصي ْ ُّالنرض َ َّْ َ َ ٦١١ /١  
ْالنرض بن طهامن • َ ٣٦١[ /١[ 
 ُّالنرض بن عاصم اهلجيمي ْ َ ُ ٦١٢ /١  

ْ بن عبد اهللا بن مطر القييس البرصي ُّالنرض َ َْ ُّ ْ ََ َ َّ ٦١٣ /١  
ْ بن عبد اهللا األصم َالنرض ََ َّ ٦١٤ /١  
ْ بن عبد اهللا الس ُّالنرض َ ٌّلمي، حجازيَّ ُّ ِ َ ٦١٥ /١  

ْ بن عبد اهللا األزدي، أبو غالب الكويف، نزيل أصبهان ُّالنرض ُ ِ ُِّ ْ ََّ ٦١٦ /١  
ْ بن عبد اهللا بن ماهان الدينوري ُّالنرض ََ ِّ َّْ َ ٦١٧ /١  

ْ بن عبد اهللا احللواين ْالنرض ُ َّ ٦١٨ /١  
ْ ُّ بن عبد اجلبار بن نضري املرادي، أبو األسود املرصيَّالنرض َ ُّ َّ َْ ِ ِْ َ ُ ُ، موىل كثري بن إياس، التدؤيل ََ ْ َّ ٦١٩ /١  

ْ بن عبد الرمحن، أبو عمر اخلزاز َّالنرض ََّ ٦٢٠ /١  
ْ بن عريب الباهيل، موالهم، أبو روح، وقيل أبو عمرو اجلزري ُّ النرض َ ْ ََ ََّ َ َُّ ِ ِّ ٦٢١ /١  



 ٤٠٥ 
ْ بن علقمة، أبو املغرية َالنرض ْ َ َّ ٦٢٢ /١  

ْ بن كثري السعدي، ويقال األزدي ُّ النرض ُّ ْْ ََّ َّ ِ ُّ، ويقال الضبي، أبو سهل البرصي العابدَ َْ ْ َ ُّ َّ ٦٢٣ /١  
ْ بن حممد بن موسى اجلريش، أبو حممد الياممي، موىل بني أمية َّ النرض ُّ َ َ َُّ ُّ ُ َّ ٦٢٤ /١  

ْ بن حممد القريش العامري، موالهم، أبو عبد اهللا، وقيل ُّ  النرض ِ ُّ ُ َّ ُ ُّأبو حممد املروزي: َّ َ ْ َ ٦٢٥ /١  
 بن مـحر ْ ِالنرض ْ ُ َّز األزدي، أبو الفرج الشامي، من أهل البثنيةَّ ُِّ َِ َ ُّ ْ َ ٦٢٦ /١  
بن أيب مريم، أبو لينة ْ َ النرض َْ ْ َِ ٦٢٧ /١  
 بن معبد، أبو قحذم البرصي ْ َالنرض ْ َْ َ َ َّ ٦٢٨ /١  

ْ بن منصور الباهيل، ويقال الغنوي، ويقال ُّ النرض ُ َُ ْ ََّ ُّ ِ ُّالفزاري، أبو عبد الرمحن الكويف: َ َ َ ٦٢٩ /١  
ُّ القييسْالنَّرض • ِ ْ َ ٣٧١[ /١[ 
 ]٣٧١[ /١ ْالنَّرض •
ْنرضة  • َ ٣٧١[ /١[ 

ُّنضلة بن عبيد، أبو برزة األسلمي ْ ْ َْ َ َ َ َ ُ ْ َ ٦٣٠ /١  
 ْنضري بن زياد َ ُ ٦٣١ /١  
 ْنضري ويقال َ ْنصري: ُ َ ُ ٦٣٢ /١  
 َّنظار بن سفيان املزين َ ٦٣٣ /١  

ُ النعامن بن بشري بن سعد بن ثعلبة بن اجلالس بن زيد ب ْ ْ َ َْ َ ِ ْن مالك بن ثعلبة بن كعب بن ُّ َْ َ
ُّاخلزرج األنصاري اخلزرجي، أبو عبد اهللا َ َُّ ْ َ ْ 

٦٣٤ /١  

ُّالنعامن بن ثابت التيمي، موالهم الكويف ُّ ْ َّ ُّ ٦٣٥ /١  
َّبن راشد اجلزري، أبو إسحاق الرقي، موىل بني أمية  ُّالنعامن ُّ َُّ ُّ َ َ ٦٣٦ /١  

ُّالنعامن بن سامل الطائفي ِ َّ ِ ْ ُّ ٦٣٧ /١  
ْ النعام ُّن بن سعد بن حبته األنصاري، الكويفُّ ُ ُّْ ْ َ َْ َ ٦٣٨ /١  
 ُّالنعامن بن شبل الباهيل، البرصي َ ْ ُّْ ِ ِ ُّ ٦٣٩ /١  



 ٤٠٦ 
ُّ النعامن بن أيب شيبة، واسمه عبيد، الصنعاين اجلندي َّ ُ َْ ْ َُّ ُّ ْ َ ٦٤٠ /١  

 ْالنعامن بن عبد اهللا ُّ ٦٤١ /١  
ْالنعامن بن عبد السالم بن حبيب بن حطيط بن عقبة بن ُ ُ َ َّْ ْ خثيم بن وائل بن مهانة بن تيم اهللا ُّ َْ ُِ َ

ُّبن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عيل بن بكر بن وائل التيمي، أبو املنذر األصبهاين ُّ ْْ ْ َ َُ ُ َّ ِ َ 
٦٤٢ /١  

ُّ النعامن بن أيب عياش الزرقي األنصاري، أبو سلمة املدين َ ُّ َ ََّ ُّ َُّ َ ُّ َ ِْ َْ ٦٤٣ /١  
ُّ  النعامن بن مرة األنصاري ال ْْ َ َّ ُ َزرقي املدينُّ َُّ َ ٦٤٤ /١  

ُّالنعامن بن معبد بن هوذة األنصاري ْ َ َ ْ ْْ َ َ َ ُّ ٦٤٥ /١  
ِّ النعامن بن مقرن، ويقال ُ ْ ِّالنعامن بن عمرو بن مقرن: ُّ َُ َ ْ ُّ ٦٤٦ /١  

ُّالنعامن بن املنذر الغساين، ويقال َّ َ ْ ُُّ ُّاللخمي، أبو الوزير الدمشقي: ْ ُِّّ ْ َّ ٦٤٧ /١  
 النعامن الغفاري، يشب ُّ َْ ِ ًه أن يكون مدنيا أو مرصياُّ ًْ ِ ٦٤٨ /١  
 َنعمة بن عبد اهللا أو ابن عبد الرمحن ْ ِ ٦٤٩ /١  

ُّ  نعيم بن حكيم املدائني َْ َ ُ ٦٥٠ /١  
ام بن سلمة بن مالك اخلزاعي، أبو عبد اهللا  َ ُّ نعيم بن محاد بن معاوية بن احلارث بن مه َ َّ ُ ُْ َّ ََ ُ

ْاملروزي، الفارض األعور ُّ ََ ْ َ 
٦٥١ /١  

َنعيم بن ح َْ َالنعامن بن حنظلة، ويقال: ْنظلة، ويقالُ ْ َُّ َالنعامن بن ميرسة، ويقال: ْ ْ َ ْ ْالنعامن بن قبيصة: ُّ ِ َ ْ ُّ ٦٥٢ /١  
ٌّنعيم بن دجاجة األسدي، كويف ُّ ََ َْ ُ ٦٥٣ /١  

ُّ نعيم بن ربيعة األزدي َِ ْ َ ْ ُ ٦٥٤ /١  
ٌّ نعيم بن زياد األنامري، أبو طلحة الشامي، تابعي ُّ َّْ ْ ُْ َ ُّ ََ ٦٥٥ /١  

نعيم ْ َ مضمُ َ َ بن ض ْ ٦٥٦ /١  
ُّنعيم بن عبد اهللا بن مهام القيني الشامي ُّ ْ َّ َّْ َُ َ ٦٥٧ /١  

ُّ نعيم بن عبد اهللا املجمر، أبو عبد اهللا املدين َْ َ ُِ ْ َ ُ ٦٥٨ /١  
 ُّنعيم بن عبد احلميد الواسطي ِْ َ ُ ٦٥٩ /١  



 ٤٠٧ 
 نعيم بن عمر القديدي َ ُ َ ُْ َ ُ ٦٦٠ /١  
 ْنعيم بن عمرو الكلبي َ ُْ َْ َ ٦٦١ /١  

ْ نعيم بن  َ ُّقعنب الرياحيُ ِّ َ ْ َ ٦٦٢ /١  
َنعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هالل بن خالوة بن سبيع بن بكر  ْ ُ َُ ْ َ ُْ ْ ُ َ ِ ُ

ُّبن أشجع بن ريث بن غطفان، أبو سلمة الغطفاين، ثم األشجعي ُّ ََ ْ َ َ َ ََ 
٦٦٣ /١  

 ُّنعيم بن مورع بن توبة التسرتي َ َُ َّ ِّ ُ ْ ُ ٦٦٤ /١  
َ نعيم بن ميرس ْ َ ْ َ ُّة النحوي، أبو عمرو، ويقالُ ْ   ٦٦٥ /١ ُّأبو عمر الكويف، سكن الري: َّ

ُّنعيم بن هزال األسلمي ْ َْ َ َّ َ َ ُ ٦٦٦ /١  
ار، ويقال َ َّنعيم بن مه ْ َ َّهبار، ويقال: ُ َّبن هدار، ويقال: َ َّابن مخار، ويقال: َ َّابن محار، : َ
ُّالغطفاين الشامي َُّّ ََ 

٦٦٧ /١  

ٍ نعيم بن أيب هند، واسمه ا ِْ ْ َ ُّلنعامن بن أشيم األشجعي الكويفُ ُ ُّ ََ ْْ َْ َ ُّ ٦٦٨ /١  
ِ نعيم بن يزيد َ ْ َ ُ ٦٦٩ /١  

 ُّنعيم بن يعقوب الكويف ُ ُُ ْ ََ ْ ٦٧٠ /١  
َ نفيع بن احلارث بن كلدة بن عمرو بن عالج بن أيب سلمة ََ ِْ َ َ َ ِ َ ُ ٦٧١ /١  

ُّنفيع بن احلارث، أبو داود األعمى الدارمي َّْ ْ َ َ ُ ٦٧٢ /١  
َّ نفيع أبو رافع الص ِ ْ َ َائغ املدينُ َ ٦٧٣ /١  

َ نفيع مكاتب أم سلمة َ ِّ ُ ُْ َ َُ ٦٧٤ /١  
ُّ نقادة بن عبد اهللا بن خلف األسدي َ ََ َ َ َ ُ ٦٧٥ /١  

ْنقيب، ويقال َ ْنقيد بن حاجب: ُ َ ُ ٦٧٦ /١  
ُّ النمر بن تولب العكيل، ويقال ْ ُ َْ َ ٌّالذهيل الشاعر، صحايب: َِّ َّ ُّ ُّ ٦٧٧ /١  
ُّنمران بن جارية بن ظفر احلنفي َْ َ َ َ ِ ِ ٦٧٨ /١  

ُّمران بن عتبة الذماريِ ن ُِّ ْ ْ ٦٧٩ /١  



 ٤٠٨ 
ُّنملة بن أيب نملة األنصاري املدين ْ َْ َ ُّ ْ َ ََ َ َ ٦٨٠ /١  

ُّ  نمري بن أوس األشعري َ ْْ َ َ ْ َ ُ ٦٨١ /١  
ٌّنمري بن عريب اهلمداين، كويف ُّ ْ ْ ْ ََ ِ َ ُ ٦٨٢ /١  

ٌّ نمري بن يزيد القيني، شامي ُّ ْ َ ْ ََ ِ ُ ٦٨٣ /١  
ُّنمري اخلزاعي ْ ََ ُ ُ ٦٨٤ /١  
ِ نميلة الفزار َ َ َ ْ َ   ٦٨٥ /١ ُّيُ

ُّهنار بن عبد اهللا العبدي القييس املدين ْ ََ َ ُّ ِ َ ُّ ْ َ َ ٦٨٦ /١  
ٌّ هنار العبدي، شامي َُّ ْ َ َ ٦٨٧ /١  

ُّالنهاس بن قهم القييس، أبو اخلطاب البرصي َْ َّ َ ُّ ْ َ َْ َّ َّ ٦٨٨ /١  
َهنشل  ْ ُّبن سعيد بن وردان القريش الورداين، أبو سعيد، ويقالَ ْ َ ْ ََ َ َُّ ُ ُّأبو عبد اهللا اخلراساين: ِ َ ُّ النيسابوريُ ْ َّ ٦٨٩ /١  
 ُّهنشل بن عبد الرمحن البرصي َ َْ َّ َْ ٦٩٠ /١  

ُّ هنشل بن جممع الضبي الكويف ُ َُّ ِّ ِّْ ََّ َ ُ ٦٩١ /١  
ٌّهنيك بن يريم األوزاعي، شامي ُّ ْ َْ ََ ِ ِ ٦٩٢ /١  

ُّ النواس بن سمعان الكاليب، ويقال ِ َ َّْ   ٦٩٣ /١ األنصاري: َّ
ُّنوح بن أيب بالل اخليربي املدين َْ َ َُّ َ ْ   ٦٩٤ /١ ، موىل معاوية بن أيب سفيانُ

َنوح بن جعونة • ْ َ ْ ُ ٤٠٧[ /١[ 
ُّنوح بن حبيب القوميس، أبو حممد البذيش  َُّ َ ْ َ ِْ َ ِ ُ ٦٩٥ /١  

ُّ نوح بن حكيم الثقفي َ َّ ْ ُ ٦٩٦ /١  
ُّنوح بن دراج النخعي، موالهم، أبو حممد الكويف القايض ُ ُُّ ََّ َّ َ ْ ٦٩٧ /١  

ُّ نوح بن ذكوان البرصي َ ْْ ْ َ ُ ٦٩٨ /١  
ْنوح ُّ بن ربيعة األنصاري، موالهم، أبو مكني البرصيُ َ ُّْ َ َْ َ ِ ٦٩٩ /١  
نوح بن سامل َ ْ ُ ٧٠٠ /١  



 ٤٠٩ 
َنوح بن صعصعة ْ َ ْ ُ ٧٠١ /١  

ُّ  نوح بن قيس بن رباح األزدي احلداين، ويقال الطاحي، أبو روح البرصي ْ ُّ َ َْ ُّ ُّ َ َّْ َّ ُْ َ َ ُ ٧٠٢ /١  
ْ نوح  َبن أيب مريم، واسمه مابنة، وقيلُ ْ ُّيد بن جعونة املروزي، أبو عصمة القريشيز: مافنة، وقيل: َ َ ُْ ْ ُّ َ ْ َِ َ  ٧٠٣ /١  
ْ نوح  ُّبن ميمون بن عبد احلميد بن أيب الرجال العجيل، أبو سعيد البغدادي، ويقالُ َ ْْ ُّ ِ ِّ ْ ُّاملروزي: َ ْ َ ٧٠٤ /١  
 نوح ْ ُّبن نرص، أبو عصمة الفرغاين ُ ْ ََ ََ ْ ِ ْ ٧٠٥ /١  

ُّنوح بن يزيد بن سيار البغدادي، أبو  َ ْْ َُّ ِّحممد املؤدبَ َّ ٧٠٦ /١  
ُّنوف بن فضالة احلمريي البكايل، أبو يزيد، ويقال َ َِ ُّ َْ ْ ِ َ ْأبو الرشيد، ويقال: َ ْأبو رشدين، : َِّ ِ

ُّأبو عمرو الشامي: ويقال َّ 
٧٠٧ /١  

ُّنوفل بن إياس اهلذيل َ ُ ِ ْ َ ٧٠٨ /١  
نوفل بن سليامن اهلنائي، حجازي ٌّ َ ِْ ُِّ ْ َُ ُ َ َ ٧٠٩ /١  

َنوفل بن عبد امللك بن َ ْ ُّ املغرية بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب اهلاشميَ ِ َِ ُ َُّ ِ ْ َ ٧١٠ /١  
رمة العامري، أبو سعيد، ويقال ُّ نوفل بن مساحق بن عبد اهللا األكرب بن خمَ َْ ُْ ِ   ٧١١ /١ أبو مساحق: َ

ْنوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن يعمر بن نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد  ََ َ ْ َ َ ُ َ ِّْ ِْ َ ْ ُ
ُّة بن كنانة، أبو معاوية الدييلمنا ِّ ُ ِ 

٧١٢ /١  

ْنوفل األشجعي َ ٧١٣ /١  
ُّ نيار بن مكرم األسلمي ْ َ ُ ََ َ ْ ِ ٧١٤ /١  

َنيار   ٧١٥ /١ ، عن عروةِ
ُّهارون بن إبراهيم األهوازي، أبو حممد البرصي َ ُّ َ ْ َْ َ ُ ٧١٦ /١  

 َّهارون بن أمحد، أبو القاسم القطان َ َِ ْ َ َ ٧١٧ /١  
ُّلك بن زبيد اهلمداين، أبو القاسم الكويفَ هارون بن إسحاق بن حممد بن ما ُ ُّ ْ َ ُ ٧١٨ /١  

ُّ هارون بن إسامعيل اخلزاز، أبو احلسن البرصي َ َْ َ َْ ََّ ٧١٩ /١  
ْ هارون بن األشعث اهلمداين، أبو عمران البخاري، كويف األصل ُّ ُ َ ََ َُّ ُ ْ ُّ ِْ َ ْ ٧٢٠ /١  



 ٤١٠ 
 ٧٢١ /١ َهارون بن أيوب  
هارون بن حاتم الكويف ُّ ُ ِ ٧٢٢ /١  
  ُّحبيب، أبو نعيم البلخيهارون بن ِْ ْ َ َ ُ ٧٢٣ /١  

ُّ هارون بن محيد الدهكي، أبو أمحد الواسطي ُّ ِْ ْ َ ََّ ُ ٧٢٤ /١  
َّهارون بن حيان • َ ٤٢٣[ /١[ 

ِّ هارون بن حيان الرقي َّ َّ َ ٧٢٥ /١  
 ُّهارون بن دينار العجيل البرصي َ ْْ ُّ ِ ِْ ٧٢٦ /١  

ِ هارون بن دينار العجيل البرصي َ ٧٢٧ /١  
 ٧٢٨ /١ َهارون بن راشد  

َ هارون بن رئاب التميمي، ثم األسيدي أبو بكر، ويقال ُّ ُْ ِ َّ   ٧٢٩ /١ َأبو احلسن البرصي: َ
 ُّهارون بن زياد القشريي الشامي َّْ َ ُ َ ٧٣٠ /١  
٧٣١ /١  هارون بن أيب زياد  

ْهارون بن زيد بن أيب الزرقاء َّ َ َ ٧٣٢ /١  
ُّ هارون بن سعد العجيل، ويقال ْ ْ َِ ْاجلعفي، الكويف األع: َ َْ ُّ ُ ُّ ِ   ٧٣٣ /١ ورُ

ْهارون بن سعد   ٧٣٤ /١ ، صاحب راية عيلََ
ْ هارون بن سعد   ٧٣٥ /١ ، موىل قريش، حجازيََ

ُّ هارون بن سعيد بن اهليثم بن حممد بن اهليثم بن فريوز السعدي، أبو جعفر األييل ْ َّ ْ ْ ََ َ ْ َ ُّ ْ ََ ََ َ ٧٣٦ /١  
ُّهارون بن سلامن، ويقال ابن موسى القريش املخزومي، أبو موسى ال َ َْ َ ُّ ِ ُ ْ َّكويف، الفراءَ َ ُّ ٧٣٧ /١  

 ]٤٢٨[ /١ هارون بن سليامن •
 ٧٣٨ /١ َهارون بن سوادة  

ُّبن صالح بن إبراهيم بن حممد بن طلحة بن عبيد اهللا القريش التيمي الطلحي املدينَ هارون  ُّ ُّ ْ ََ ََّ ْ َّْ َُّ ُ ْ ِ ٧٣٩ /١  
ُّهارون بن صالح اهلمداين ْ َ َ ٧٤٠ /١  



 ٤١١ 
ِهارون بن عباد األزدي، أبو موسى امل ْ َ َّ ُّصييص األنطاكيَ ْ َ ُّ ِّ ٧٤١ /١  

َّهارون بن عبد اهللا بن مروان البغدادي، أبو موسى البزاز، احلافظ املعروف باحلامل َ ُّ َ َ َْ ْ َ ٧٤٢ /١  
ُّهارون بن عنرتة بن عبد الرمحن الشيباين، أبو عبد الرمحن بن أيب وكيع الكويف ُ َُّّ َّ َ ْ َ َ ٧٤٣ /١  

 ُّهارون بن عيسى اهلاشمي ِ َ ٧٤٤ /١  
ُّ عيسى الشاميهارون بن أيب َّ ٧٤٥ /١  

 ُّهارون بن قزعة املدين َ ََ َ َ ٧٤٦ /١  
 ٧٤٧ /١ ، عن زيد بن أسلمَهارون بن كثري  
 ِهارون بن كثري َ   ٧٤٨ /١ ، عن أبيهَ

ُّهارون بن حممد بن بكار بن بالل العاميل الدمشقي َِ ِْ َِّّ ُّ ِ َ َ ٧٤٩ /١  
 ِّهارون بن حممد، أبو الطيب َ َ ٧٥٠ /١  

ُّ هارون بن مسلم البرصي َ َْ ٧٥١ /١  
) ْهارون بن مسلم) أ ُ َ ٧٥٢ /١  

ُّ هارون بن معاوية بن عبيد اهللا بن يسار األشعري املصييص ِ َِّ ُّ َ َِ ْ َ َ َ ُ ٧٥٣ /١  
ُ هارون بن معروف املروزي، أبو عيل اخلزاز، نزيل بغداد َّ َ َّ ُّ َ ْ َِ ْ َ ٧٥٤ /١  
ُّ  هارون بن املغرية بن حكيم البجيل، أبو محزة الرازي ْ َ َ َ ََّ َ ُّ ِ ِ ُ ٧٥٥ /١  

ُّن بن موسى بن حيان التميمي، أبو موسى القزوينيَهارو ُّ َّ ُْ ََّ ِ َ ٧٥٦ /١  
َ  هارون بن موسى بن أيب علقمة ْ َ َُ ٧٥٧ /١  

ُّ هارون بن موسى األزدي العتكي، موالهم، أبو عبد اهللا، ويقال ُِ َِ َْ ُّ ُّأبو موسى، النحوي : ََ ِْ َّ
ُّالبرصي األعور، صاحب القراءة َْ 

٧٥٨ /١  

َّهللا بن مـحرر بن اهلدير القريش، التيمي، أبو مـحرر، ويقالهارون بن هارون بن عبد ا ُ ُّ ْ َ ْ َّ َُ َِ َِّ َُّ ُ أبو : ُ
َّعبد اهللا املدين، أخو مـحرر بن هارون َُ َ َ 

٧٥٩ /١  

 هارون بن هارون البغدادي ُّ َ َْ ٧٦٠ /١  



 ٤١٢ 
ُّهارون بن حييى القريش األسدي، الزبريي املدين َ َِ َ َُّ ُّ ُّ َِ َ ُّ ُ َ ٧٦١ /١  

َهارون، أبو قزعة • َ ٤٣٩[ /١[ 
  ٧٦٢ /١ هارون، أبو حممد

ُّأبو حممد الرببري، وهو هارون بن إبراهيم، ويقالَهارون  َ َِ ْابن أيب إبراهيم ميمون بن أيمن: ْ ْ ََ ٧٦٣ /١  
ِّهارون ابن ابن أم هانئ،  وقيل ُ ِ ْ ِّابن أم هانئ، : ُ ْواسم ابنها جعدة بن هبريةُ َ ُ ْ ََ ٧٦٤ /١  

  ٧٦٥ /١  هاشم بن الربيد، أبو عيل الكويف
ُّشم بن بالل، ويقال ابن سالم، أبو عقيل الدمشقي، قايض واسط ها َِّ َّ ٧٦٦ /١  
 ُّهاشم بن حبيب، أبو عبد اهللا البرصي َ َْ ِ ٧٦٧ /١  
 ُّهاشم بن زيد الدمشقي ِّ ٧٦٨ /١  

َهاشم بن سعيد، أبو إسحاق الكويف، نزيل البرصة ْ َ ُّ ُ ْ ِ ٧٦٩ /١  
هاشم بن عيسى، محيص ٌّ ْ ِ ٧٧٠ /١  

َهاشم بن القاسم بن شيب ْ ُّة بن إسامعيل بن شيبة القريش، موالهم، أبو حممد احلراينَ َ َ ِْ َ ُّ ُ َ ٧٧١ /١  
ُّهاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم، أبو النرض الليثي البغدادي َْ ُّ َّ َ ٧٧٢ /١  

لد بن إبراهيم الثقفي، املروزي، البزاز َّهاشم بن خمَ َ ُّ َِ ْ َُّ َ َّ َ ْ ٧٧٣ /١  
َ هاشم بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص القر ُ َّ َ ُّيش الزهري، املدين ُ َ َُّ ُّ ْ ُّ ِ ٧٧٤ /١  

 ]٤٤٥[ /١ هاشم بن أيب هاشم الكويف •
هاشم األوقص َ ْ َ ٧٧٥ /١  

ُّهانئ بن أيوب احلنفي الكويف ُ ُّ َ َ ٧٧٦ /١  
  ٧٧٧ /١  هانئ بن خالد

ُّهانئ بن عبد اهللا بن الشخري بن عوف بن كعب بن وقدان بن احلريش العامري احلريش  َ َ َُّ َ َ ْ ْ َِ ْ َ ِّ ِّ
ُّالبرصي َِ ِّ، أخو مطرف ويزيدْ َُ 

٧٧٨ /١  

ُّ هانئ بن عثامن اجلهني، أبو عثامن الكويف ُ ُّ َ ُ ْ ُ ٧٧٩ /١  



 ٤١٣ 
ُّ هانئ بن قيس الكويف ُ ْ َ َ ٧٨٠ /١  

مضم، ويقال َ َهانئ بن كلثوم بن عبد اهللا بن رشيك بن ض ُْ َ ُّابن حيان، الكناين، ويقال: ْ ََّ ِ َ :
ُّالكندي الشامي الفلسطيني ْ ُِّ ِ ِ َِ َّ ُّ ْ 

٧٨١ /١  

 ُّتوكل، أبو هاشم اإلسكندراين، الفقيه املالكيُهانئ بن امل ُِّ َ ِّ َ ٧٨٢ /١  
 ]٤٤٨[ /١ ِهانئ بن نيار أبو بردة •

ُّ هانئ بن هانئ اهلمداين الكويف ُ ُّ ْ َ ٧٨٣ /١  
ِ  هانئ بن يزيد بن هنيك َ ٧٨٤ /١  

ُّهانئ أبو سعيد الرببري، موىل عثامن َ َْ ٧٨٥ /١  
  ٧٨٦ /١  هانئ موىل عيل بن أيب طالب

 ُهبة اهللا  ب َ ْاملظفر بن سبط ن احلسن بنِ ِ َّ َ ُ ٧٨٧ /١  
 ِهبة اهللا بن أيب رشيك احلاسب َِ ِ َ َ ٧٨٨ /١  
 ْهبة اهللا بن املبارك السقطي، أبو الربكات املفيد ُّ َِّ ِ ُِ َُ َ َ َ ََ ُ ٧٨٩ /١  
 ِّهبة اهللا بن املبارك بن الدوايت، الكاتب َ ََّ ُ ِ ٧٩٠ /١  
 ُّهبرية بن حدير العدوي َ ُ َ َُ َْ ْ ٧٩١ /١  
ْهبرية بن عبد  • َ ُّالرمحن بن رافع بن خديج األنصاريُ ْْ َ ِ َ َ َّ ٤٥١[ /١[ 

ٍهبرية بن يريم بن عبدود، ويقال ابن عبد، ويقال ْ َ ُ َ َ ُِ َ ُّابن أسعد، الشيباين، ويقال: ْ ْ َْ َّ   ٧٩٢ /١ اخلاريف: َ
 ُّاهلجنع بن قيس الكويف ُ ْ َ َّ َ َ ٧٩٣ /١  

ُّ هدبة بن خالد بن األسود بن هدبة القييس، الثوباين َْ ْ َ ُ َ َُّ َُّ ِ ْ َ ُّ، أبو خالد البرصيْ َْ ٧٩٤ /١  
ُّهدية بن عبد الوهاب املروزي، أبو صالح َ َّ َ َْ ََّ ِ ٧٩٥ /١  

ُّ هذيل بن احلكم األزدي، ويقال ُْ َ َ َ ْ ُّاملسعودي، أبو املنذر البرصي: َ َ ُّ ُْ ْ ُ َْ ٧٩٦ /١  
ُّهذيم بن عبد اهللا التغلبي ِ ِْ َّ َ ُ ٧٩٧ /١  
ُّ هرم بن خنبش الطائي ِ َّ ْ َ ِ َ ٧٩٨ /١  



 ٤١٤ 
 ]٤٥٥[ /١  عمرو بن جريرهرم، أبو زرعة بن •
َهرم بن نسيب، أبو العجفاء • ْ َ َ ُ ِ َ ٤٥٥[ /١[ 

ُّ اهلرماس بن حبيب التميمي العنربي َْ َُّّ ْ ِ ٧٩٩ /١  
ُّ اهلرماس بن زياد الباهيل، أبو حدير البرصي َ ُْ َ ُّ ْ ِ ٨٠٠ /١  

ُّهرمز، ويقال هرم، أبو خالد الوالبي • ِْ َ ُ ٤٥٦[ /١[ 
ُّهرمي  بن عبد اهللا، وقيل َِ َهرم: ُ ُي بن عتبة، وقيلَ َهرمي بن عمرو، وقيل: ُّ عبد اهللا بن : ََ

ُّهرمي األنصاري، الواقفي، ويقال َِ ُّ ُّاخلطمي املدين: َ َُّ َ َْ 
٨٠١ /١  

ُّهرير بن عبد الرمحن بن رافع بن خديج األنصاري املدين َّ ْ ََ ََ ُّ ُْ َ ِ ٨٠٢ /١  
ُّ هريم بن سفيان البجيل، أبو حممد الكويف ِ ُ ُّ ِ َ َ ُْ ُ ْ َ ٨٠٣ /١  

ْهريم َ ُّ بن عبد األعىل بن الفرات األسدي، أبو محزة البرصيُ َ ُّْ َ ََ َُ ٨٠٤ /١  
ْ هريم بن مسعر األزدي، أبو عبد اهللا الرتمذي، خادم الفضيل ْ ْ ََ ُِّ ُّ ُّ َ ُِ ِْ َ ٨٠٥ /١  

ُّهزال بن يزيد بن ذباب بن كليب بن عامر بن جذيمة بن مازن األسلمي ْ ِْ َ َ َُ ُ َ َُ َّ ٨٠٦ /١  
هزان بن ثابت بن عبيد ْ َ ُ َ َّ ِ ٨٠٧ /١  

ُّهزان بن سعيد، شامي فلسطيني ٌّ َّ ِ ٨٠٨ /١  
ُّ هزيل بن رشحبيل األودي الكويف، األعمى ُ ْ ْ َُ َ ُ ْ َ ٨٠٩ /١  

ُّهشام بن إسحاق بن عبد اهللا بن احلارث بن كنانة، أبو عبد الرمحن املدين َ ََ َِ َِ ٨١٠ /١  
ُّهشام بن إسامعيل بن حييى بن سليامن بن عبد الرمحن احلنفي، وقيل َّ َُ َاخلزا: َ ُّعي، أبو ُ

َّعبد امللك الدمشقي العطار َ ِّ 
٨١١ /١  

ُّهشام بن إسامعيل املكي ِّ َ ٨١٢ /١  
ُّ هشام بن هبرام، أبو حممد املدائني ْ َِ ِ َ َ ٨١٣ /١  

ُّهشام بن حجري املكي ِّْ ََ َ ُ ِ ٨١٤ /١  
ُّ هشام بن حسان األزدي القردويس، أبو عبد اهللا البرصي َ ُّ َْ ُّ ْ َُّ ِ ِْ َ َ ٨١٥ /١  



 ٤١٥ 
َهشام بن حكيم بن حزا ِ ِ َّم، واملشهور أن أمه زينب أخت  الزبري بن العوامَِ ُ ٨١٦ /١  

ُّهشام بن خالد بن زيد بن مروان األزرق، أبو مروان الدمشقي السالمي َّ ُّ َ َ ْ َِّ ْ َ ٨١٧ /١  
 ٨١٨ /١ هشام بن خالد بن الوليد  

ُّ هشام بن زياد بن أيب يزيد القريش، أبو املقدام بن أيب هشام البرصي َْ ْ ُِ ُّ َ ِ ٨١٩ /١  
ُّيد بن أنس بن مالك األنصاريهشام بن ز ْ َ َ ٨٢٠ /١  

َّ هشام بن سعد املدين، أبو عباد، ويقال َ ُّْ ََ ُّأبو سعيد، القريش، يقال: َ َ زوم: ُ ُموىل بني خمَ ْ ٨٢١ /١  
َّ هشام بن سعيد الطالقاين، أبو أمحد البزاز َ ُّ ِ ْ َّ ٨٢٢ /١  

هشام بن سلامن، أبو حييى املجاشعي ُّ َِ َِ ُ ْ ٨٢٣ /١  
َهشام بن سليامن ب ُّن عكرمة بن خالد بن العاص القريش املخزومي املكيُ ُّ َْ َ ُّ ُ ْ ِ ٨٢٤ /١  

َّهشام بن عامر بن أمية بن اخلشخاش بن مالك بن عامر بن غنم بن مالك بن النَّجار • ََ ْ ٤٧١[ /١[ 
ُّهشام بن عائذ بن نصيب، أبو كليب الكويف ُ ُ َْ َْ ُ َ ِ ٨٢٥ /١  

َ هشام بن عبد اهللا بن كنانة ِ ٨٢٦ /١  
 َهشام بن ع َ ُّبد اهللا بن عكرمة بن عبد الرمحن املخزوميِ َّْ َ ْ ِ ْ ٨٢٧ /١  

ُّهشام بن أيب عبد اهللا سنرب الدستوائي، أبو بكر البرصي الربعي َّ ُّ ْ َِ َ ُّ َ َِ ْ ُ َّ ْ ٨٢٨ /١  
ُّهشام بن عبد امللك بن عمران اليزين، أبو تقي احلميص ْ ّ ُّ َ ِْ ِ ِ َِ َِ َ ٨٢٩ /١  

ُّ الطياليس، البرصيُّهشام بن عبد امللك الباهيل، موالهم، أبو الوليد َْ ُّ َّ ٨٣٠ /١  
 َّهشام بن عبيد اهللا الرازي َ ِ ٨٣١ /١  

ْبن عروة بن الزبري بن العوام القريش األسدي، أبو املنذر، وقيلهشام  ُُّ ُّ َّ َ ُِ َ ََ ُّ ُّأبو عبد اهللا، املدين: ُ َ َ ٨٣٢ /١  
ُّهشام بن عامر بن نصري بن ميرسة بن أبان السلمي، ويقال ُّ ْ َ ِْ َِ َ َُ ْالظف: ََّ ُّري، أبو الوليد َّ

 الدمشقي، خطيبها
٨٣٣ /١  

ُّهشام بن عمرو الفزاري ََ َ ْ ِ ٨٣٤ /١  
ُّ هشام بن الغاز بن ربيعة اجلريش، أبو عبد اهللا، وقيل ِ َِ ْ َُ ِ َ ُّأبو العباس الشامي الدمشقي: َ ُِّّ َّ َّ َ ٨٣٥ /١  



 ٤١٦ 
 ُّهشام بن حممد بن أمحد بن عيل بن التيمي، الكويف ُ َِّ ْ َّْ َ ُّ َ ْ َ ِ ٨٣٦ /١  
 مودودِهشام بن ُ ْ َ ٨٣٧ /١  
 ُّهشام بن نجيح املخزومي ُْ ْ َ ِ َ َ ِ ٨٣٨ /١  

ُّهشام بن هارون األنصاري املدين َُ َ ُّ َْ ََ ِ ٨٣٩ /١  
 ُّهشام بن أيب هشام احلنفي ِ َِ َ َ ٨٤٠ /١  

ْهشام بن أيب الوليد ِ َ ٨٤١ /١  
 ُّهشام بن الحق، أبو عثامن املدائني ِ ِ َِ َ َْ ُ َ ٨٤٢ /١  

ُهشام بن حييى بن العاص بن هشام بن امل َ زوم القريش املخزوميِ ُّغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمَ َْ َ ُّ ُ ْ ِ ٨٤٣ /١  
 ]٤٨٦[ /١ هشام بن أيب يعىل •

ِهشام بن يوسف الصنعاين ْ َّ ُ َ ِ ٨٤٤ /١  
ُّهشام بن يوسف السلمي احلميص، نزيل واسط ِ ِ ِ ِْ ُّ ُّ َُ َ ٨٤٥ /١  

َّ بـن الوضـاح بـن سـليامن التيمـي النَّ-بالبـاء املوحـدة-هشام بن يـونس بـن وابـل َُّ َهـشيل، أبـو َ ْ
ُّالقاسم الكويف اللؤلؤي َّ ُّ 

٨٤٦ /١  

 ُّهشام بن يونس الصنعاين َ ِ ٨٤٧ /١  
 



 ٤١٧ 
  

  

 

 ُّهشام السختياين َ ِ ِْ ٨٤٨ /٢ 

  ٨٤٩ /٢ هشام املرهبي 

ُّهشيم بن بشري بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية  ُّ َْ ِ َ أبو : بن أيب خازم، وقيلَُ
ُّمعاوية بن بشري بن أيب خازم، الواسطي، قيل ُّإنه بخاري األصل: َُ ُ َّ 

٨٥٠ /٢  

ِهشيم بن املعتمر • َ ْ ُْ َ ُ ٨[ /٢[ 
ِهصان بن كاهن، ويقال َِ ُّابن كاهل العدوي: َّ ََ ٨٥١ /٢ 

َهقل بن زياد بن عبيد اهللا، ُ ْ ُّابن عبيد، السكسكي، موالهم، أبو عبد اهللا:ويقالِ َ َِّ ْ 
ُّالدمشقي ِّ 

٨٥٢ /٢  

َّهلب الطائي ْ ُ ٨٥٣ /٢ 

 ]١٠[ /٢ هلقام بن التلب •
ام بن احلارث النخعي الكويف َ ُّمه ُ ُّ َِّ َ َّ ٨٥٤ /٢ 

ام بن منبه بن كامل بن سيج اليامين، أبو عقبة الصنعاين َ ُّمه ُّ َ ُ ََّ َّ ِّْ َِ ٨٥٥ /٢ 

ام بن نافع احلمريي َ ُّمه َ ْ َِّ َ ٨٥٦ /٢ 

ام بن حييى بن دينار العوذي َ ْمه َ ِ ِّهم، املحلمي، أبو عبد اهللا، موالَّ َ ُّالبرصي ُ َْ ٨٥٧ /٢ 

 َهناد بن إبراهيم، أبو املظفر النسفي َّ َّ َ ٨٥٨ /٢ 

ُهناد بن الرسي بن مصعب بن أيب بكر بن شرب بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن  ََّ ْ َ ْ ِّ ََ َّ
ّعدس بن زيد بن عبد اهللا بن دارم التميمي الدارمي، أبو الرسي ال ِ َّ ُّ َُّّ َّ  ُكويفَِ

٨٥٩ /٢  

ُّهناد بن الرسي بن حييى بن الرسي التميمي، أبو الرسي الكويف ُ ِ َِّ ُّ َّ َِّ َّ َّّ َ ٨٦٠ /٢ 

َهند بن أيب هالة ْ ِ ٨٦١ /٢ 



 ٤١٨ 
ُّهنيد بن خالد اخلزاعي، ويقال َْ َُ ُّالنخعي: ُ ِ َ َّ ٨٦٢ /٢ 

ُّ هني بن نويرة الضبي الكويف ُ ُُّ ْ ُِّّ َ َُّ َ ٨٦٣ /٢ 

ُهني موىل عمر بن اخلطاب، وعامله  ِ ُّ َ َعيل احلمىُ ِ ٨٦٤ /٢ 

ُّهود بن عبد اهللا بن سعد العبدي العرصي َ ُّ ْ َ ْ َُ َ ٨٦٥ /٢ 

 ٨٦٦ /٢ ُهود بن عطاء 

ُّهوذة بن خليفة بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب بكرة الثقفي البكراوي، أبو  َ َ ْ َْ ُّْ َِ َّ َ َ
ُّاألشهب البرصي األصم َْ 

٨٦٧ /٢  

 )ْهوذة بن قيس بن طلق بن عيل احلنفي)أ َ ْ َ ٨٦٨ /٢ 

 ُّهوذة بن قيس بن عبادة األنصاري َ ُ ْ َْ َ َ ٨٦٩ /٢ 

 ]٢١[ /٢ ِهالل بن أسامة •
ْهالل بن برش بن حمبوب بن هالل بن ذكوان املزين، أبو احلسن البرصي األحدب ُّ َ ََ ْ ُّ ِ َ ْ َُ ْ َ ِ ِْ ِ ٨٧٠ /٢ 

ْهالل بن جبري، ويقال َ ُ ُّابن جرب، برصي: ِ َ ْ َْ ٨٧١ /٢ 

ْهالل بن جبري، كويف َ ُ ِ ٨٧٢ /٢ 

 َهالل بن اجل  ٨٧٣ /٢ ْهمِ

ُّهالل بن حق، أبو حييى البرصي َْ ِّ ِ ِ ٨٧٤ /٢ 

ْهالل بن أيب محيد َ ُ ٨٧٥ /٢ 

ُّهالل بن خباب العبدي، أبو العالء البرصي َ ُّ ْ َ َّْ ِ َِ ٨٧٦ /٢ 

ُّهالل بن رداد الطائي، ويقال َِ َِّ ُّالكناين، شامي: َّ ُّ ِ َ ِ ٨٧٧ /٢ 

َهالل بن زيد بن يسار بن بوال البرصي، أبو عقال ِ ُّ َ َْ ْ َ ٨٧٨ /٢ 

ُّالل بن زيد بن حسن بن أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، أبو عقال الدمشقيِه ُّ ِّْ ََ ِ ْ َ َ ٨٧٩ /٢  
ْبن أيب زينب هالل َ ٨٨٠ /٢ 

ُّهالل بن رساج بن جماعة بن مرارة احلنفي الياممي َ ُّ َ َُ ََ َّ َُ ِ ِ ٨٨١ /٢ 



 ٤١٩ 
ُّهالل بن سلامن اهلمداين، أبو حملم الكويف ُ َّ َْ ُ ُّ ْ ََ ٨٨٢ /٢ 

 َهالل بن سويد ا ُ َ  ٨٨٣ /٢ ألمحريِ

ُّهالل بن عامر بن عمرو املزين الكويف ُ ُّ َ ُ َ ِ ٨٨٤ /٢ 

ُّابن عمرو، برصي: َهالل بن عامر، وقيل َ َْ ٨٨٥ /٢ 

ُهالل بن عبد اهللا الباهيل، أبو هاشم البرصي، موىل ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهيل ْ َ ُّ َِ ْ ُّ ٨٨٦ /٢ 

 ٨٨٧ /٢ هالل بن عبد الرمحن احلنفي 

ْهالل بن أيب ميمونة، وهالل بن أيب هالل: يقالهالل بن عيل بن أسامة، و َ ٨٨٨ /٢  
ُّهالل بن أسامة الفهري ْ ِ ٨٨٩ /٢ 

 ٨٩٠ /٢ ُّهالل بن عمر بن هالل بن أيب عطية الباهيل، موىل قتيبة بن مسلم الرقي 

 ٨٩١ /٢ َهالل بن عمرو

َّهالل بن العالء بن هالل بن عمر بن هالل بن أيب عطية الباهيل، أبو عمر الرقي ّ َُ ُ ِ ٨٩٢ /٢ 

 ]٣٠[ /٢ هالل بن عياض، ويقال عياض بن هالل •
َّهالل بن فياض اليشكري • َ ٣٠[ /٢[ 
ْهالل بن مقالص • ِ ٣٠[ /٢[ 

ِهالل بن ميمون اجلهني، ويقال اهلذيل، أبو عيل ويقال َ ُ ُُّ ْ ََ  ٨٩٣ /٢ أبو مغرية، الفلسطيني: ِ

 ]٣١[ /٢ هالل بن أيب ميمونة •
ٍهالل بن أيب هالل ِ ُّ األسلمي ِ ِْ َ َ ٨٩٤ /٢ 

ُّابن أيب مالك، األزدي، أبو ظالل القسميل البرصي : هالل بن أيب هالل، ويقال ُُّّ َ ْ َ ِ ْ َ
 األعمى

٨٩٥ /٢ 

ُّهالل بن أيب هالل املدين، موىل بني كعب، املذحجي ُِّ ِِ ِْ َ ََ ٨٩٦ /٢ 

 ٨٩٧ /٢ هالل الرأي: هالل بن حييى البرصي الفقيه، ويقال له 

َهالل بن يساف، ويقال َ ْابن إساف األش: ِ ُّجعي، موالهم، أبو احلسن الكويفَ ِ َ ٨٩٨ /٢ 



 ٤٢٠ 
 ]٣٣[ /٢ هالل الوزان •
 ]٣٣[ /٢ هالل أبو طعمة، موىل عمر بن اخلطاب •

 ٨٩٩ /٢ هالل موىل ربعي بن حراش، كويف

ُّهياج بن بسام القييس، أبو قرة اخلراساين َ َّ ْ َّ َُّ ُ َُّ َ َ ٩٠٠ /٢ 

ْهياج بن بسطام التميمي الربمجي احلنظيل،  ََّ ُّ ُّ ْ َِّ ُِ ْ ُ ُّأبو خالد اخلراساين اهلرويَِ َ َُّ ُ ٩٠١ /٢ 

ُّهياج بن عمران بن الفصيل التميمي الربمجي البرصي َ ُ َْ ُّ ُّ ْ َِّ ِ ِ ُِ ْ َّ َ ٩٠٢ /٢ 

ْاهليثم بن األسود النخعي املذحجي، أبو العريان الكويف ُّ ُّ ُْ ِ ِْ َ ََ َّ َ َ ٩٠٣ /٢ 

ِاهليثم بن أيوب السلمي، أبو عمران الطالقاين َ ْ ََّ ِ ُِّ ُّ ْ َ ٩٠٤ /٢ 

 بن بدر الضبياهليثم َّ َّ ْ َ ٩٠٥ /٢ 

 َّاهليثم بن مجاز احلنفي البرصي البكاء َ ُّ َ َّْ ُّ َْ ََ ٩٠٦ /٢ 

ْاهليثم بن مجيل البغدادي، أبو سهل احلافظ َ ُّْ َِ ِ ْ ِ َ َ ٩٠٧ /٢ 

ُّاهليثم بن حبيب، وهو اهليثم بن أيب اهليثم الصرييف الكويف ُُّ ْ ْ ْ ْ َّْ ََ َ َ ٩٠٨ /٢ 

 ٩٠٩ /٢ اهليثم بن حسني 

 ٩١٠ /٢ اهليثم بن حفص 

َّاهليثم بن محيد الغساين موالهم، أبو أمحد، ويقال ْ َْ َ ُ  ٩١١ /٢ ِّأبو احلارث، الدمشقي: َ

ُّاهليثم بن حيان الشامي، أبو اليسع البعلبكي َ َ ُّ َّ َْ ْ َ ََّ َ ٩١٢ /٢ 

ُّاهليثم بن خارجة اخلراساين، أبو أمحد، ويقال ِْ ُ ُّأبو حييى املروذي، نزيل بغداد: ََ ِ ُّ َ ٩١٣ /٢ 

ُّاجلهني، أبو احلسن الكويفاهليثم بن خالد  ُ َ ُ ٩١٤ /٢ 

َاهليثم بن خالد بن يزيد القريش املصييص، هروي األصل َْ ِّ ِ ٩١٥ /٢ 

َّاهليثم بن خالد، أظنه البجيل اخلشاب َ َ َ ٩١٦ /٢ 

 ٩١٧ /٢ اهليثم بن خالد، أبو الفرج

 ٩١٨ /٢ اهليثم بن خالد القريش، أبو احلسن البغدادي، برصي األصل



 ٤٢١ 
ْاهليثم بن خالد الكندي،  َأبو عمرو املراغيِ َ ٩١٩ /٢ 

 ٩٢٠ /٢ اهليثم بن خالد بن عبد اهللا املصييص 

َاهليثم بن رافع احلنفي، ويقال الباهيل، أبو احلكم البرصي الطاطري َّ ِ َ ٩٢١ /٢ 

 ٩٢٢ /٢ الواسطي: اهليثم بن الربيع العقييل، أبو املثنى البرصي، ويقال

 َاهليثم بن رزيق املالكي ُ ٩٢٣ /٢ 

 ٩٢٤ /٢ ملديناهليثم بن أيب سنان ا

 َاهليثم بن سهل التسرتي ْ ُّ ٩٢٥ /٢ 

ِاهليثم بن شفي َ ٩٢٦ /٢ 

٩٢٧ /٢ َّاهليثم بن عبد الغفار الطائي البرصي 

 ِاهليثم بن عدي بن عبد الرمحن زيد الطائي، أبو عبد الرمحن املنبجي ِ ْ َ ٩٢٨ /٢ 

 َاهليثم بن عقاب الكويف ُ ٩٢٩ /٢ 

 ٩٣٠ /٢ اهليثم بن حفص بن عمر 

 ْاهليثم بن قي  ٩٣١ /٢ سَ

ُّاهليثم بن مالك الطائي، أبو حممد الشامي األعمى ُّ َّْ َّ َ ٩٣٢ /٢ 

ْاهليثم بن مروان بن اهليثم بن عمران بن عبد اهللا بن أيب عبد اهللا ِْ َ ٩٣٣ /٢  
 ٩٣٤ /٢ اهليثم بن اليامن 

 ٩٣٥ /٢ اهليثم بن أيب األسعد 

 ْاهليثم الكندي ِ ٩٣٦ /٢ 

 َّاهليصم بن الشداخ َّ ٩٣٧ /٢ 

َوابصة بن م ُعبد بن عتبة بن احلارث بن مالك بن احلارث بن قيس بن كعب بن سعد ِ َ ْ
ُبن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مرض بن  ُ ُ

َنزار بن معد بن عدنان، أبو سامل، ويقال ْأبو الشعثاء األسدي: ِ َّ 

٩٣٨ /٢  



 ٤٢٢ 
ْواثلة بن األسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن بك َْ ْ َ  ٩٣٩ /٢ ِر بن عبد مناة بن عيل بن كنانةَ

 َوازع بن نافع العقييل اجلزري َ َ ُ ٩٤٠ /٢ 

 ٩٤١ /٢ واسط بن احلارث 

ْواسع بن حبان بن منقذ بن عمرو بن مالك بن خنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن  ْ َ َْ ْ َ َّ ََ ُ
ُّالنجار األنصاري املازين املدين َُّ َ ُّ 

٩٤٢ /٢  

ُّواصل بن أيب مجيل الشامي،  َّ ُّأبو بكر السالماينَ َّ ٩٤٣ /٢ 

ُّواصل بن حيان األحدب األسدي َِ َ َّ ٩٤٤ /٢ 

ُّواصل بن السائب الرقايش، أبو حييى البرصي َْ ُّ ِ َ َّ ٩٤٥ /٢ 

 ٩٤٦ /٢ أبو حممد، الكويف: واصل بن عبد األعىل بن هالل األسدي، أبو القاسم، ويقال

ُّواصل بن عبد الرمحن، أبو حرة البرصي َ ُْ َّ ٩٤٧ /٢ 

 َّاء البرصي الغزالواصل بن عط َ ٩٤٨ /٢ 

ُّواصل موىل أيب عيينة بن املهلب بن أيب صفرة األزدي البرصي َ ُّ ُْ ِ ْ َ ْ َّ َ ُ ٩٤٩ /٢ 

 ٩٥٠ /٢ واضح 

  ٩٥١ /٢  بن سالمة-بالفاء، وقيل بالقاف-وافد 

 ٩٥٢ /٢ واقد بن احلافظ أيب يعىل أمحد بن عيل بن املثنى املوصيل 

  )٩٥٣ /٢ يميواقد بن عبد اهللا بن عبد مناف التم)أ 

 ٩٥٤ /٢ واقد بن عبد اهللا

 ٩٥٥ /٢ ُّواقد بن عبد الرمحن بن سعد بن معاذ األنصاري

َواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ بن النعامن بن امرئ القيس بن عبد األشهل  ْ َ ُّ
َاألنصاري األشهيل، أبو عبد اهللا املدين َ ُّ َ ْ َ ُّ 

٩٥٦ /٢ 

ُّقريش العدوي العمريواقد بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ال ُ ُّ ََ ََ ُّ ُ ٩٥٧ /٢ 

ُّواقد بن أيب واقد الليثي املدين َُّ َ ِ َّ ٩٥٨ /٢ 



 ٤٢٣ 
ٌّواقد أبو عبد اهللا، موىل زيد بن خليدة، كويف ُ ْ َ ُ ٩٥٩ /٢ 

ْوقدان: واقد، ويقال • َ ٦٥[ /٢[ 
ُّواهب بن عبد اهللا املعافري، ثم الكعبي، أبو عبد اهللا املرصي ْ ُّ َِ ْ ِ ُّ ِ َ َ ٩٦٠ /٢ 

 َروة املراديواالن، أبو ع ُ ٩٦١ /٢ 

) ْواالن بن هبيس)أ َ ُ ٩٦٢ /٢ 

 ٩٦٣ /٢ واالن احلنفي 

معج بن وائل بن ربيعة بن وائل بن  َ َوائل بن حجر بن سعد بن مرسوق بن وائل بن ض ْ ْ ُْ ْ َ َ
مي الكويف ْ ُّالنعامن بن زيد بن مالك بن زيد بن احلرضمي، أبو هنيد احلرض ُ ُّ َ َ ُُّ 

٩٦٤ /٢  

ْالتيمي، أب وائل بن داود  ُّو بكر الكويفَّ ُ ٩٦٥ /٢ 

َوائل بن علقمة • ْ َ ٦٨[ /٢[ 
ُّوائل بن مهانة التيمي الكويف ُ ُّ ْ َّ ٩٦٦ /٢ 

َوبر بن أيب دليلة مسلم الطائفي َْ ُ ْ َ ٩٦٧ /٢ 

ُّوبرة بن عبد الرمحن املسيل ِ ْ ُ َ َ ٩٦٨ /٢ 

ّوبرة احلارثي، أبو كرز الكويف ْ ُُّ َ َ ٩٦٩ /٢ 

 ٩٧٠ /٢ َوثيمة بن موسى بن الفرات البرصي 

 هبة اهللا بن املبارك السقطيوجيه بن َ َّ ٩٧١ /٢ 

ْ وحيش بن حرب بن وحيش بن حرب احلبيش احلميص، موىل جبري بن مطعم ُ ُّْ ُِّ ِ َِ َ ْ ََ ٩٧٢ /٢ 

َوحيش بن حرب، أبو دسمة، ويقال َ َ َ ْ ْأبو حرب، موىل جبري بن مطعم: َ َ ٩٧٣ /٢  
ُّ وراد الثقفي، أبو سعيد، ويقال ََّّ ُّأبو الورد الكويف، كاتب امل: َ ُ ْ  ٩٧٤ /٢ غرية بن شعبة وموالهَ

ُّورد بن عبد اهللا التميمي، أبو حممد الطربي َ ََّ ُّ ِْ َّ ٩٧٥ /٢ 

ُّ ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري ُ ُ ٩٧٦ /٢ 

 ْالوركاين َ ٩٧٧ /٢ 



 ٤٢٤ 
ُّ وزير بن صبيح الثقفي، أبو روح الشامي ََّ ْ َِ َ َّ ٩٧٨ /٢ 

ٌّوزير بن صبيح الوزان، برصي َ َْ َّ ِ ٩٧٩ /٢ 

 ٌّوالين، شاميَوزير بن عبد الرمحن اخل ُّ ْ ٩٨٠ /٢ 

ُّ وساج بن عقبة بن وساج األزدي الربساين، أبو عقبة املقديس ِ ْ ْ َْ ُ ُ ُّ ُُّ َّ َِّ ْ ْ َ ٩٨١ /٢ 

اح بن عبد اهللا اليشكري، أبو عوانة الواسطي البزاز َّ َّ الوض َ َ َ ُّ َُّ َُ ْ ٩٨٢ /٢ 

 اح بن حييى النهشيل األنباري َّ َالوض ْ َّ ٩٨٣ /٢ 

ِ الوضني بن عطاء بن كنانة بن  َ ُّعبد اهللا بن مصدع اخلزاعي، أبو كنانةَ ُ ْ ِ ٩٨٤ /٢  
ُّ وعلة بن عبد الرمحن بن وثاب الياممي َِ َ َّ َ ْ ََ ٩٨٥ /٢ 

مي املرصي ْ ُّ وفاء بن رشيح الصديف احلرض َّْ ِ ُِّ َْ ُّ َ َ ُ ٩٨٦ /٢ 

ُّ وقاء بن إياس األسدي الوالبي، أبو يزيد الكويف ُ ُّ َُّ ِ َ َِ ٩٨٧ /٢ 

ُّ وقاص بن ربيعة العنيس، أبو رش ِ ْ َ  ٩٨٨ /٢ َّدين الشاميََّ

ُّ وقدان أبو يعفور العبدي الكويف ُ ُّ ْ َ ْ ََ ْ ٩٨٩ /٢ 

ُّ وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤايس، أبو سفيان الكويف ُ ُّ ِ ُِّ َ َّ ٩٩٠ /٢ 

ُبن عدس، ويقالوكيع  ُابن حدس : ُ  أبو مصعب العقييل -بفتحها: بضم الدال وقيل-ُ
 َّالطائفي

٩٩١ /٢ 

َّ وكيع بن حمرز بن وكيع الناجي ا ْ َّلسامي النبال البرصيُِ َّ َّ ٩٩٢ /٢ 

َّ الوليد بن بكري التميمي الطهوي، أبو خباب الكويف َُ ُّ ٩٩٣ /٢ 

 ٩٩٤ /٢ العبدي البرصي: َّ الوليد بن ثعلبة الطائي، ويقال

 ]٨٦[ /٢ الوليد بن أيب ثور •
 ]٨٦[ /٢ ُالوليد بن مجيع •

َّالكناين، أبو احلجا: َالوليد بن مجيل بن قيس القريش، ويقال َ َ  ٩٩٥ /٢ ِج الفلسطينيِ

 َالوليد بن أيب جبلة َ ٩٩٦ /٢ 



 ٤٢٥ 
 ٩٩٧ /٢  الوليد بن حرب األشعري الكويف

 َّالوليد بن حيان َ ٩٩٨ /٢ 

 ٩٩٩ /٢ الوليد بن خالد 

 ١٠٠٠ /٢ الوليد بن خالد البرصي 

 َالوليد بن خالد اليشكري األعرايب َْ َ ُ ْ ١٠٠١ /٢ 

َّالوليد بن دينار السعدي، أبو الفضل البرصي التياس ََّّ ْ ١٠٠٢ /٢ 

ْالوليد بن رباح الدويس املدين، موىل ابن أيب ذباب ََّ َ ١٠٠٣ /٢ 

 ]٩٠[ /٢ الوليد بن رباح •
َّ الوليد بن زروان السلمي الكويف الرقي ُّ َْ َ َ ١٠٠٤ /٢ 

 ]٩٠[ /٢ الوليد بن زياد •
 ١٠٠٥ /٢ الوليد بن زياد الكويف 

ْالوليد بن زياد اهلمداين • َ ٩٠[ /٢[ 
 ١٠٠٦ /٢ الوليد بن أيب زينب 

 ١٠٠٧ /٢ َيد بن رسيع الكويفالول

 ١٠٠٨ /٢ الوليد بن سعيد األسلمي، أبو العباس 

 ١٠٠٩ /٢ الوليد بن سفيان بن أيب مريم

 ١٠١٠ /٢ ُالوليد بن سفيان

 ]٩٢[ /٢ الوليد بن سلمة •
 ِالوليد بن سلمة األزدي الطرباين ْ َ َ َ ١٠١١ /٢ 

َّبن سليامن بن أيب السائب القريش، أبو العباس، ويقالالوليد  ُّ ِ َ َّ ْ ُُ  ١٠١٢ /٢ ِّأبو عبد الرمحن، الدمشقي: َ

ام بن أيب بدر الكويف َ َّالوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوين، الكندي، أبو مه ُّ َُّّ ْ ِ ُ ُ ١٠١٣ /٢ 

ُّالوليد بن صالح النخاس الضبي، أبو حممد اجلزري َِّ ّ ََّ َ ١٠١٤ /٢ 



 ٤٢٦ 
 َّالوليد بن عباد َ ١٠١٥ /٢ 

َّ الوليد بن عبادة بن الصامت األنصاري، أبو  ُّعبادة املدينُ َ َ ُ ١٠١٦ /٢ 

 َالوليد بن العباس بن مسافر اخلوالين املرصي ُ ١٠١٧ /٢ 

ُّالوليد بن عبد اهللا بن أيب ثور اهلمداين املرهبي الكويف ُ ُّ ْ ُّ ِْ ُ َ ْ َ ١٠١٨ /٢ 

ُّالوليد بن عبد اهللا بن مجيع الزهري الكويف ُّ ْ َُّ ْ ُ ١٠١٩ /٢ 

ٌّحجازيُالوليد بن عبد اهللا بن أيب مغيث، موىل بني عبد الدار،  ِ ١٠٢٠ /٢ 

ُّبن عبد الرمحن بن حبيب بن علباء بن حبيب بن اجلارود العبدي اجلارودي الوليد  ُّ ْ ََ ِ

 البرصي
١٠٢١ /٢ 

ُّ الوليد بن عبد الرمحن بن أيب مالك هاين، اهلمداين، أبو العباس الدمشقي ِّ ١٠٢٢ /٢ 

ُّالوليد بن عبد الرمحن اجلريش احلميص ُِّ ِ ِْ َ ُ ١٠٢٣ /٢ 

 ١٠٢٤ /٢ نالوليد بن عبد الرمح 

ْأبو عمرو املرصي، موىل عمرو بن العاص-بفتح الباء–َالوليد بن عبدة  ِ ١٠٢٥ /٢ 

ُّالوليد بن عبدة، كويف َ ١٠٢٦ /٢ 

 ١٠٢٧ /٢ الوليد بن عبيد اهللا بن أيب رباح 

ِّالوليد بن عتبة األشجعي، أبو العباس الدمشقي، أحد القراء ُّْ َ ُ ١٠٢٨ /٢ 

 ١٠٢٩ /٢ الوليد بن عتبة

 ْالوليد بن عجالن َ ١٠٣٠ /٢ 

 اح الزبيدي الرسخيس َّ َالوليد بن عصام بن الوض ْ َّ ١٠٣١ /٢ 

َّالوليد بن عطاء بن خباب، حجازي َ ١٠٣٢ /٢ 

ْ الوليد بن عقبة بن أيب معيط ُ ١٠٣٣ /٢ 

أبو عبد اهللا : ابن كثري الشيباين، أبو احلسن ويقال: ُالوليد بن عقبة بن املغرية، ويقال
 الطحان الكويف

١٠٣٤ /٢  



 ٤٢٧ 
 ١٠٣٥ /٢ ُّالعنيس الوليد بن عقبة بن نزار 

 ١٠٣٦ /٢ الوليد بن عمرو بن ساج 

ْالوليد بن عمرو بن السكني بن زيد الضبعي، أبو العباس البرصي َُّ ١٠٣٧ /٢ 

ُّالوليد بن العيزار بن حريث العبدي الكويف ُّ ْ َ ُ َِ ْ َ ْ ١٠٣٨ /٢ 

 ١٠٣٩ /٢ الوليد بن عيسى، أبو وهب 

 َالوليد بن الفضل العنزي َ ْ َ ١٠٤٠ /٢ 

ُّيد اهلمداين، ثم اخلبذعي الكويفالوليد بن القاسم بن الول ُّ ْْ َ ََ ١٠٤١ /٢ 

ُّ الوليد بن قيس بن األخرم التجيبي املرصي ْ ِ ُّ ِ ُّ ْ َ ١٠٤٢ /٢ 

ُّ الوليد بن قيس السكوين الكندي ِ ِْ ُّ َِّ ُ ١٠٤٣ /٢ 

ْ الوليد بن كامل بن معاذ بن حممد بن أيب أمية البجيل، موالهم، أبو عبيدة بن أيب  َُ ُ َ َُّ ُ
ُّالوليد الشامي محيص ِ ِْ ُّ  ٌّدمشقي: ، وقيلَّ

١٠٤٤ /٢ 

ُّ الوليد بن كثري بن سنان املزين، أبو سعيد املدين الزاذاين ُّ َُّ ََ ُ ِ ١٠٤٥ /٢ 

ُّ الوليد بن كثري القريش املخزومي، موالهم، أبو حممد املدين، ُّ ََ َْ َِ ُِّ ُ َ  ١٠٤٦ /٢ 

 َالوليد بن كريز ُ ١٠٤٧ /٢ 

 ]١١٣[ /٢ الوليد بن أيب مالك •
ُّبن حممد املوقري الوليد ََّ ُّ، أبو برش البلقاويُ َِ ْ ١٠٤٨ /٢ 

 ِّالوليد بن حممد بن صالح األبيل ُ ُ ١٠٤٩ /٢ 

 َّالوليد بن حممد السلمي املرصي احلجام َُّ ْ ِ ُّ ُّ ١٠٥٠ /٢ 

 ْالوليد بن مروان َ ١٠٥١ /٢ 

ُّالوليد بن مزيد العذري، أبو العباس البريويت ْ َ ََ ُّ ُِ ْ ْ ١٠٥٢ /٢ 

ْالوليد بن مسلم بن شهاب العنربي، أبو برش ِ ُّ َ َْ ُّ البرصيِ َ ١٠٥٣ /٢ 

ُّالوليد بن مسلم القريش، أبو العباس الدمشقي ِّ ُّ ِ ُ ١٠٥٤ /٢ 



 ٤٢٨ 
 ُالوليد بن مسلمة األردين ْ َ ١٠٥٥ /٢ 

 َالوليد بن معدان الضبعي ُّْ َ ١٠٥٦ /٢ 

ُّ الوليد بن املغرية بن سليامن املعافري، أبو العباس املرصي، وقيل ُّ َْ ِ ِ َِ ُْ ُّاألشجعي، : َُ ِ ْ َ
 موىل غفرية األشجعية

١٠٥٧ /٢  

ُّالوليد بن املغرية املخزومي، حجازي ِ ُِّ ُ ْ َ ُ ١٠٥٨ /٢ 

 ١٠٥٩ /٢ الوليد بن املهلب، من أهل األردن 

 ١٠٦٠ /٢ ِّالوليد بن موسى الدمشقي 

 ١٠٦١ /٢  الوليد بن نافع

ُّ الوليد بن نمري بن أوس األشعري الدمشقي ْ َِّ ُّ َِ ْ َ ُ ١٠٦٢ /٢ 

َالوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أيب مع ُُ ْ ْيط بن أيب عمرو بن أمية ِ َْ
ُّالقريش األموي، أبو يعيش املعيطي ْ َِ َ ُُّ ُ ُّ ُ 

١٠٦٣ /٢ 

دان: الوليد بن هشام، ويقال َ ْابن أيب هشام الكويف، موىل مه ُّ ١٠٦٤ /٢ 

 َالوليد بن هشام القحذمي البرصي ْ َ َ ِ ١٠٦٥ /٢ 

 ١٠٦٦ /٢ الوليد بن هشام بن الوليد 

ُبن أيب هشام، زياد القريش األالوليد  ُّ ِ ُِ ٌّموي، موىل عثامن بن عفان، برصي وقيلَ َ ٌمدين: ُّْ َِ َ ١٠٦٧ /٢ 

 ١٠٦٨ /٢ ِّالوليد بن الوليد الدمشقي 

ُّالوليد بن أيب الوليد، عثامن القريش، أبو عثامن املدين، موىل ابن عمر ََ َ ُّ ُ ١٠٦٩ /٢ 

َّالوليد بن يزيد بن أيب طلحة الربعي الرميل العطار ََ َُّ ْ َّ ُّ َِّ ْ ١٠٧٠ /٢ 

ُّدادي، أبو هاشم البرصيَالوليد بن يزيد اهل َ ُّْ ِ َ ١٠٧١ /٢ 

 ]١٢٦[ /٢ الوليد أبو زيد •
 ]١٢٦[ /٢ ُالوليد أبو املغرية •
 ]١٢٧[ /٢ الوليد أبو هشام •



 ٤٢٩ 
 ١٠٧٢ /٢ َّالوليد الرماح 

 ْوهب بن أبان َ ١٠٧٣ /٢ 

 ُّوهب بن راشد احلجري، أبو زرعة املرصي ْ ْ َْ ِ َ ١٠٧٤ /٢ 

ُّوهب بن األجدع اهلمداين الكويف ُ ُّ ْ َ َ ْ ْ ََ ١٠٧٥ /٢ 

ُّوهب اهللا بن إسامعيل بن حممد بن قيس األسدي، أبو حممد الكويف ُّ ْ َْ َ ١٠٧٦ /٢ 

ُّ وهب بن بقية بن عثامن بن سابور بن عبيد بن آدم بن زياد الواسطي، أبو حممد َُّ َ ْ َِ ١٠٧٧ /٢  
ُّ وهب بن بيان بن حيان الواسطي، أبو عبد اهللا، نزيل مرص َّ ََ َ ْ َ ١٠٧٨ /٢ 

ُّوهب بن جابر اخليواين  ْ َ ْ ُّاهلمداين الكويفَ ُ ُّ ١٠٧٩ /٢ 

ُّ وهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبد اهللا بن شجاع األزدي، أبو العباس البرصي َ ُّ َ ْ َْ ِ ْ َ ُ ١٠٨٠ /٢ 

ُّوهب بن حذيفة الغفاري، ويقال ُ ْ ََ ِ ُاملزين، صحايب، عداده يف أهل احلجاز: َ َ َِ ُّ ُّ ُ ١٠٨١ /٢ 

 َّوهب بن حفص بن عمرو البجيل، أبو الوليد احلر َ ُّ َ َ ْ  ١٠٨٢ /٢ ُّاينَ

 ْوهب بن حكيم َ ١٠٨٣ /٢ 

ُّ وهب بن خالد احلمريي، أبو خالد احلميص ِ ِ ِْ ُّْ ْ َ ١٠٨٤ /٢ 

ُّ وهب بن خنبش الطائي الكويف ِ ُ ُّ ِ َّ َ ْ َْ َ ١٠٨٥ /٢ 

 ِّوهب بن داود املخرمي َ ُ ْ َ ١٠٨٦ /٢ 

ِّوهب بن أيب ديب • ُ َْ ١٣٤[ /٢[ 
 ْوهب بن راشد الرقي َ ١٠٨٧ /٢ 

ُّوهب بن ربيعة الكويف ُ َ ْ َ ١٠٨٨ /٢ 

ُّهب بن زمعة التميمي، أبو عبد اهللا املروزيَ و َ ِْ ْ ُّ َْ َّ َ ١٠٨٩ /٢ 

ُّ وهب بن سعيد بن عطية السلمي الدمشقي • ُّ ُِّّ ِ َ ْ َ ١٣٥[ /٢[ 
ُوهب بن سفيان • ْ َ ١٣٥[ /٢[ 

ِّوهب بن عبد اهللا بن أيب ديب الكويف ُ ْ َ ١٠٩٠ /٢ 



 ٤٣٠ 
ْ وهب بن عبد اهللا، ويقال ُّوهب بن وهب، أبو جحيفة السوائي،: َ ُّ ْ َ ُ ْ َ  ١٠٩١ /٢ 

ُّ وهب بن عبد بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد القريش األسدي ْ َ ْ َِ َ َ َْ ّ ُ َ ١٠٩٢ /٢ 

ُّ وهب بن عثامن القريش املخزومي املدين ُّ ََ َْ َ ُّ ُ ُ ْ َ ١٠٩٣ /٢ 

ُّ وهب بن عقبة العامري البكائي ّ َ ُّ َ ُ ْ َْ ١٠٩٤ /٢ 

ْوهب بن عقبة اجلعفي ُ ْ َ ١٠٩٥ /٢ 

ْوهب بن عمرو بن عثامن النّمري البرص • َ ُّ َْ ُ  ]١٣٨[ /٢ ُّيْ
ِّوهب بن كيسان القريش، أبو نعيم املدين، املعلم، موىل آل الزبري وقيل َ َ ْ َُ َُّ ْ َ َْ ُ ُّ ُ موىل عبد : َ

 اهللا بن الزبري
١٠٩٦ /٢ 

ْ وهب بن مانوس، ويقال ابن منياس، : ابن ماهنوس، ويقال: ابن مابوس، ويقال: َ
َالعدين، ويقال ُّالبرصي: َ َْ 

١٠٩٧ /٢  

ِّوهب بن منبه بن  ْ ََ ِكامل بن سيج بن ذي كبارُ َِ ١٠٩٨ /٢ 

  ِوهب بن وهب بن كبري بن عبد اهللا بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن َّ ُ َ ْ َ ْ َْ َ
ِعبد العزى القريش، أبو البخرتي ْ ََ ُُّ ِ َ ُ 

١٠٩٩ /٢  

 ْوهب بن وهب َ ْ َ ١١٠٠ /٢ 

ْ وهب، موىل أيب أمحد بن جحش َ ْ َ ١١٠١ /٢ 

ُّ وهيب بن خالد بن عجالن الباهيل، مو ِ َ ْ ُّالهم، أبو بكر البرصي،َ َْ  ١١٠٢ /٢ 

َوهيب بن عمرو بن عثامن النمري أبو عثامن، ويقال  ١١٠٣ /٢ أبو عمرو البرصي: َّ

ْوهيب بن الورد بن أيب الورد القريش، أبو عثامن، ويقال ُ َ َُّ ْ   ١١٠٤ /٢ أبو أمية املكي : ْ
  الحق بن احلسني بن عمران بن أيب الورد حممد بن عمران بن حممد بن سعيد
  املسيب املقديسبن

١١٠٥ /٢ 

َ الحق بن محيد بن سعيد بن خالد بن كثري بن حبيش بن عبد اهللا بن سدوس  ُ
 َّالسدويس، أبو جملز البرصي األعور

١١٠٦ /٢ 



 ٤٣١ 
 ١١٠٧ /٢ الهز بن عبد اهللا، أبو عمرو التيمي البغدادي 

ُّ ياسني بن سنان العجيل الكويف ُ ْ ِ ِ ١١٠٨ /٢ 

 ١١٠٩ /٢ ُ ياسني بن عبد األحد بن أيب زرارة

 ١١١٠ /٢ ياسني بن حممد 

 َّياسني بن معاذ الياممي، أبو خلف الفقيه الكويف، املعروف بالزيات َّ ُّ ١١١١ /٢ 

َحيمد، أبو أمية الشعباين • ْ َّ ١٥٢[ /٢[ 
ِّ يـحنس بن أيب موسى، ويقال َ   ١١١٢ /٢ ابن عبد اهللا القريش األسدي، أبو موسى املدين: ُ

َتيلة السلمي، أبو إبراهيم املدينُحييى بن إبراهيم بن عثامن بن داود بن أيب ق ُّ ْ َ ١١١٣ /٢ 

ْحييى بن إبراهيم بن أيب عبيدة بن معن بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود  َ
 املسعودي، الكويف

١١١٤ /٢ 

 َحييى بن إبراهيم السلمي ُّ ١١١٥ /٢ 

 ١١١٦ /٢ حييى بن إبراهيم بن أيب زيد األندليس املقرئ 

 َحييى بن إبراهيم السلاميس َّ ١١١٧ /٢ 

  ١١١٨ /٢ حييى بن آدم بن سليامن القريش األموي، أبو زكريا، الكويف 
 ١١١٩ /٢ حييى بن أزهر املرصي، موىل قريش

ُّ حييى بن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة األنصاري النجاري، املدين َ ََّ َّ ١١٢٠ /٢ 

َحييى بن إسحاق البجيل، أبو زكريا، ويقال ِأبو بكر السيلحيني: َ َ ْ َّ ١١٢١ /٢ 

 ١١٢٢ /٢ ابن أيب إسحاق: اق، ويقال حييى بن إسح

 ١١٢٣ /٢  حييى بن أيب إسحاق احلرضمي، موالهم البرصي النحوي

 ]١٥٧[ /٢ حييى بن أيب إسحاق  •
 ١١٢٤ /٢ ُ حييى بن أيب أمامة أسعد بن زرارة األنصاري

ُّحييى بن إسامعيل بن جرير بن عبد اهللا البجيل الكويف ُ ُّ َ َ َ ١١٢٥ /٢ 



 ٤٣٢ 
 ١١٢٦ /٢ سطي حييى بن إسامعيل، أبو زكريا الوا

َّحييى بن إسامعيل بن زكريا اخلواص، أبو زكريا، ويقال  ١١٢٧ /٢ أبو العباس الكويف: َ

ِحييى بن إسامعيل الكويف اجلريري َ ١١٢٨ /٢ 

 ١١٢٩ /٢ حييى بن أيب األشعث 

 ١١٣٠ /٢ حييى بن أيب األشعث 

ُحييى بن أكثم بن حممد بن قطن بن سمعان بن مشنج بن عبد عمرو بن عبد العزى  َّ َ ُ َ َ
َأكثم بن صيفي بن رشيف بن حماسن بن ذي األعواد بن معاوية بن رياح بن أسيد بن  َ

 بن عمرو بن متيم بن مر بن أد بن طابخة التميمي األسدي، أبو حممد املروزي

١١٣١ /٢ 

ْ حييى بن أيب أنيسة َ ُ ١١٣٢ /٢ 

 ١١٣٣ /٢ َّ حييى بن أيوب بن بادي اخلوالين، موالهم، أبو زكريا املرصي العالف

 ١١٣٤ /٢ ب بن أيب زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد اهللا البجيل اجلريريحييى بن أيو

 ١١٣٥ /٢  حييى بن أيوب الغافقي، أبو العباس املرصي

َحييى بن أيوب املقابري، أبو زكريا البغدادي، العابد َ ١١٣٦ /٢ 

 ِحييى بن أيوب بن أيب عقال هالل بن زيد بن احلسن بن أسامة بن زيد بن

 حارثة
١١٣٧ /٢ 

١١٣٨ /٢ د بن أيب بردة بن أيب موسى، أبو بردةُحييى بن بري 

١١٣٩ /٢ حييى بن بسطام بن حريث الزهري البرصي 

 ١١٤٠ /٢ حييى بن بشار الكندي 

 ١١٤١ /٢ َحييى بن برش بن كثري احلريري األسدي، أبو زكريا، الكويف

 ١١٤٢ /٢  حييى بن برش البلخي، أبو زكريا الفالس

 ١١٤٣ /٢ حييى بن برش اخلراساين 

  )١١٤٤ /٢ بشريحييى بن )أ 



 ٤٣٣ 
  )١١٤٥ /٢ حييى بن بعجة اجلهني)أ 

 ١١٤٦ /٢ َّ حييى بن بشري بن خالد األنصاري املدين

 ]١٧٣[ /٢  حييى بن بكري •
 ١١٤٧ /٢  حييى بن أيب بكري

 ١١٤٨ /٢ حييى بن أيب بكري عبد اهللا بن سعيد النخعي، أبو زكريا الكويف

 ١١٤٩ /٢ حييى بن هبامه 

 ١١٥٠ /٢ حييى بن ثعلبة أبو املقدام 

 ١١٥١ /٢ بن جابر الطائي، أبو عمرو احلميصحييى 

َّ حييى بن اجلزار العرين، الكويف، موىل بجيلة، لقبه زبان َُ َ ١١٥٢ /٢ 

ُحييى بن جعدة بن هبرية بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم  ْ ََ
 القريش املخزومي

١١٥٣ /٢  

 ١١٥٤ /٢ حييى بن جعفر بن أعني األزدي البارقي أبو زكريا، البخاري البيكندي

 ١١٥٥ /٢ حييى بن اجلهم 

َّ حييى بن احلارث الذماري الغساين، أبو عمرو، ويقال َ أبو عمر الشامي الدمشقي، : ِّ
 قارئ أهل الشام، وإمام جامعها

١١٥٦ /٢ 

 ١١٥٧ /٢ ِّ حييى بن احلارث الشريازي

حييى بن حبيب بن إسامعيل بن عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت األسدي، أبو عقيل 
َّاجلامل ا  لكويفَ

١١٥٨ /٢ 

 ١١٥٩ /٢ الشيباين، أبو زكريا البرصي:  حييى بن حبيب بن عريب احلارثي، وقيل

َ حييى بن أيب احلجاج األهتمي املنقري اخلاقاين، أبو أيوب البرصي َ ْ َِ ْ َ ١١٦٠ /٢ 

 ١١٦١ /٢  حييى بن حرب

َحييى بن حزام الرتمذي السقطي • َّ ١٨٠[ /٢[ 



 ٤٣٤ 
ّحييى بن حسان بن حيان التنييس البكري، أبو  ١١٦٢ /٢  زكريا البرصيِّ

ُّحييى بن حسان البكري الفلسطيني الرميل العسقالين، ويقال ْ َّ ُّ ْ َِّ َ َ ُّ َ َُّ ِ َِ  ١١٦٣ /٢ ُّاملقديس: ْ

ُّبن احلسن بن عثامن بن عبد الرمحن بن عوف القريش الزهري، أبو إبراهيم حييى  ُّ َ ُ ُ
ُّاملدين َ َ 

١١٦٤ /٢ 

 َحييى بن احلسني العلوي َ ١١٦٥ /٢ 

ْحييى بن احلصني ا َ ُّألمحيس البجيلُ َُّ َ َِ ْ َ ١١٦٦ /٢ 

ُّ حييى بن حكيم بن صفوان بن أمية القريش اجلمحي، حجازي َ َُ ُّ ُ ُ ْ َ َ ١١٦٧ /٢ 

ِّ حييى بن حكيم املقوم، ويقال َ ُّاملقومي، أبو سعيد البرصي احلافظ: ُ َ ِّْ ُّ َ ُ ١١٦٨ /٢ 

ُّحييى بن محاد بن أيب زياد الشيباين، موالهم أبو بكر، ويقال َْ ََّّ ُّلبرصيأبو حممد، ا: َ َْ ١١٦٩ /٢  
مي، أبو عبد الرمحن الدمشقي البتلهي ْ َ حييى بن محزة بن واقد احلرض ْ َِّ ُّ ُّ َ ١١٧٠ /٢ 

 ْحييى بن محيد بن تريويه الطويل َ ُ ١١٧١ /٢ 

 ْحييى بن محيد َ ُ ١١٧٢ /٢ 

 ْحييى بن حوشب األسدي َ ١١٧٣ /٢ 

ُّ حييى بن أيب حية، أبو جناب الكلبي الكويف ُ َُّ َّ َ ١١٧٤ /٢ 

 َّحييى بن حيا  ١١٧٥ /٢ نَ

 ١١٧٦ /٢ حييى بن أيب خالد 

 ١١٧٧ /٢ حييى بن خالد 

ُّ حييى بن خذام بن منصور بن مهران الغبريي، أبو زكريا السقطي، البرصي َ ُّْ ُّ َِّ ِ َِ ُ َ ١١٧٨ /٢ 

ُّ حييى بن خلف الباهيل، أبو سلمة البرصي، املعروف باجلوباري َْ َ ََ ُّ َ ١١٧٩ /٢ 

 َحييى بن خلف الطرسويس َّ ١١٨٠ /٢ 

 َحييى بن خلي  ١١٨١ /٢ ف بن عقبة السعديُ

ُّحييى بن خالد بن رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق األنصاري  َ ْ َُ ََّ١١٨٢ /٢  



 ٤٣٥ 
َالزرقي، املدين َُّ ُّ َ 

ري • ُّحييى بن داود بن ميمون الواسطي، أبو السقر العسكَ َِ ْ َّ ُّْ ١٩٢[ /٢[ 
ُّحييى بن درست بن زياد القريش اهلاشمي، ويقال ْ ُُّ ُ ُّكراوي، أبو زكريا البرصيَالب: ُ َ ُّ ْ ١١٨٣ /٢ 

 ُّحييى بن أيب الدنيا النصيبي َ ُّ ُّ ١١٨٤ /٢ 

 ]١٩٤[ /٢ ُّحييى بن دينار، أبو هاشم الرماين •
 ]١٩٤[ /٢ حييى بن دينار •
 ١١٨٥ /٢ حييى بن دينار أبو شيبة 

 ١١٨٦ /٢ حييى بن دينار العوذي 

 ْحييى بن دينار العجمي َ ١١٨٧ /٢ 

 ،١١٨٨ /٢  أبو بكر البرصيحييى بن دينار البكري 

َّابن كنانة، الليثي، أبو هشام الدمشقي الطويل :  حييى بن راشد بن مسلم، ويقال ُّ ُِّّ َ ِ ١١٨٩ /٢ 

َّ حييى بن راشد املازين، أبو سعيد البرصي الرباء َ ُّ َْ ُّ ١١٩٠ /٢ 

 ١١٩١ /٢ حييى بن راشد، أبو بكر البرصي

 ْحييى بن أيب روق َ ١١٩٢ /٢ 

 َّحييى بن زبان َ ١١٩٣ /٢ 

ُّى بن زرارة بن عبد الكريم بن احلارث بن عمرو السهمي الباهيل حيي ِ َ ُّ َّ َْ ُ ١١٩٤ /٢ 

ُّ حييى بن زكريا بن أيب زائدة، ميمون بن فريوز اهلمداين الوادعي، أبو سعيد  ُّ ِْ َ
ُّالكويف ُ 

١١٩٥ /٢  

ُّحييى بن زكريا بن حييى، ولقبه حيويه النيسابوري، أبو زكريا األعرج احلافظ ْ َّ ١١٩٦ /٢ 

 ١١٩٧ /٢ ن زكريا بن أيب احلواجبحييى ب 

 ١١٩٨ /٢ حييى بن زكريا 

ُّ حييى بن أيب زكريا الغساين، أبو مروان الواسطي ُّ َّ َ ١١٩٩ /٢ 



 ٤٣٦ 
ْ حييى بن زياد بن أيب داود األسدي، موالهم، أبو حممد الرقي، ولقبه فهري ِّ ََّ ُ ١٢٠٠ /٢ 

 َحييى بن زياد بن عبد الرمحن، أبو سفيان الثقفي ِ ١٢٠١ /٢ 

  ١٢٠٢ /٢ اخلصيب زياد الرازي، قايض عكرباحييى بن أيب 

 ١٢٠٣ /٢ حييى بن سابق املديني 

ِّ حييى بن سام بن موسى الضبي َّ ١٢٠٤ /٢ 

 ١٢٠٥ /٢ حييى بن سامل الكويف 

 ١٢٠٦ /٢ حييى بن رسيج 

ُّ حييى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القريش  َ ُ
ُّاألموي، أبو أيوب الكويف ُّ ُ 

١٢٠٧ /٢  

ُّ حييى بن سعيد بن حيان، أبو حيان التيمي، من تيم الرباب الكويف ُ َّ ْ ُّ ْ َّ ََّ َِّ َ َ ١٢٠٨ /٢ 

ُّحييى بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القريش األموي، أبو أيوب ُ ُّ َ ُ ١٢٠٩ /٢ 

ُّ حييى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد البرصي األحول، احلافظ َْ ُّ َُّّ َّ َ َ ١٢١٠ /٢ 

ُّحييى بن سعيد العطار األنصاري، أبو زكريا الشامي احلميص، ْ ُِّ ِ َّ ُّْ ََ َّ  ١٢١١ /٢ 

ْ حييى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن احلارث بن زيد بن ثعلبة بن  ْ ََ َ ْ َ ْ
ْغنم بن مالك بن النجار، ويقال ُّحييى بن سعيد بن قيس بن قهد األنصاري : َ ْ َ َْ

َالبخاري، أبو سعيد امل ُّدين قاضيهاُّ َ 

١٢١٢ /٢  

 ُّحييى بن سعيد التميمي املدين َ َ ١٢١٣ /٢ 

 ِّحييى بن سعيد املطوعي َ ُ ١٢١٤ /٢ 

ُّ حييى بن أيب سفيان بن األخنس األخنيس املدين َُ َ ْ َ َْ ُّ ِ َ َ ١٢١٥ /٢ 

 ُّحييى بن السكن البرصي َ َ ١٢١٦ /٢ 

مي، أبو جعفر الكويف ْ ُّ حييى بن سلمة بن كهيل احلرض ُ ُّ ْ ََ َ ُ َ ١٢١٧ /٢ 

 ١٢١٨ /٢ ن أيب سلمةحييى ب



 ٤٣٧ 
 ]٢١٦[ /٢ حييى بن سليم بن بلج، أبو بلج •

ْ حييى بن سليم بن زيد َُ ١٢١٩ /٢ 

ُّ حييى بن سليم القريش الطائفي، أبو حممد، ويقال َ ْ ُُّ ُ َّأبو زكريا املكي احلذاء : َ ُّ
َّاخلراز َ 

١٢٢٠ /٢ 

اء • َحييى بن سليم البكَّ ْ َ ُ ٢١٧[ /٢[ 
 َحييى بن سلامن بن نضلة اخلزاعي املد  ١٢٢١ /٢ َّينُ

ُحييى بن سليامن بن حييى بن سعيد بن مسلم بن عبيد بن مسلم اجلعفي، أبو سعيد  ُ ْ ُُ َ
ُّالكويف، املقري ُ 

١٢٢٢ /٢  

 ّحييى بن سليامن املحاريب ِ َ ُ ْ َُ ١٢٢٣ /٢ 

 ْحييى بن سليامن القريش َُ ١٢٢٤ /٢ 

 ١٢٢٥ /٢ حييى بن سليامن 

 ١٢٢٦ /٢ حييى بن سليامن أيب خليد 

ْحييى بن سليامن • َ ُ ٢١٩[ /٢[ 
ُّحييى بن أيب سليامن، أبو صالح املدين َُ َ ١٢٢٧ /٢ 

 َّحييى بن سالم البرصي َ ١٢٢٨ /٢ 

 َّحييى بن سيار َ ١٢٢٩ /٢ 

 ١٢٣٠ /٢ حييى بن سريين األنصاري، أبو عمرو البرصي

ْحييى بن شبل ِ ١٢٣١ /٢ 

 ١٢٣٢ /٢ ُّحييى بن شبيب اليامين 

 ١٢٣٣ /٢ حييى بن شيبان 

ُّحييى بن صالح الوحاظي، أبو زكريا، ِ ُّأبو صالح الشامي الدمشقي:  ويقالُ ُِّّ َّ ١٢٣٤ /٢  
 ْحييى بن صالح األييل َ ١٢٣٥ /٢ 



 ٤٣٨ 
َ حييى بن أيب صالح، أبو احلباب ُ ١٢٣٦ /٢ 

ُّ حييى بن صبيح اخلراساين النيسابوري، أبو عبد الرمحن، ويقال ََّ ُّ ُ  ١٢٣٧ /٢ أبو بكر املقرئ: ِ

يس بن يسار البجيل، موالهم، أبو زكري ُّ ُّ حييى بن الرض ََ َ َ  ١٢٣٨ /٢ ُّا الرازيْ

 ْحييى بن أيب طالب جعفر بن الزبرقان ِّ ١٢٣٩ /٢ 

ُّ حييى بن طلحة بن عبيد اهللا القريش التيمي املدين ُّ ََ ََّ ُّ ُ ُ ْ َ ١٢٤٠ /٢ 

ُّ حييى بن طلحة بن أيب كثري الريبوعي، أبو زكريا الكويف ُ ُّ َْ ١٢٤١ /٢ 

َّ حييى بن عباد بن محزة • َ ٢٢٦[ /٢[ 
َ حييى بن عباد بن شيبان ب َّ ُّن مالك األنصاري السلمي، أبو هبرية الكويفَ ُ ُ َُّ َّ ١٢٤٢ /٢ 

َحييى بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري القريش األسدي املدين َُّ َ َ ُ َّ َ ١٢٤٣ /٢ 

 ُحييى بن عباد بن عبيد اهللا العمري َّ َ ١٢٤٤ /٢ 

 َّحييى بن عباد بن هانئ َ ١٢٤٥ /٢ 

ُّ حييى بن عباد الضبعي، أبو عباد البرصي َ َّ َ َ َّ َْ ُّ ُّ ١٢٤٦ /٢ 

ُّحييى بن عباد السعدي ْ َّ ََّ ١٢٤٧ /٢ 

َحييى بن عامرة وقيل:  حييى بن عباد، وقيل • َّعباد: ُ َ ٢٣٠[ /٢[ 
ْ حييى بن عبد اهللا بن األدرع َ ١٢٤٨ /٢ 

ُّ حييى بن عبد اهللا بن بحري بن ريسان املرادي اليامين َ ْ ََ ُ ِ َ ١٢٤٩ /٢ 

ُّحييى بن عبد اهللا بن بكري القريش املخزومي، أبو زكري َ ُّْ ُ َ ُّا املرصيُ ْ ِ ١٢٥٠ /٢ 

ُّاملجرب التيمي البكري، أبو احلارث الكويف: بن عبد اهللا بن احلارث اجلابر، ويقالحييى  َّ ِّ َ ُ ١٢٥١ /٢ 

ْ حييى بن عبد اهللا بن زياد بن شداد السلمي، أبو سهل، ويقال َ ُّ َُّ َّ ُّأبو الليث املروزي، : َ
ُّالبلخي املعروف بخاقان، يقال: ويقال ْ  روإنه بلخي سكن م: َ

١٢٥٢ /٢  

ُّبن عبد اهللا بن سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القريش العدوي، أبو عبد اهللا  حييى  ََ ُّ َ ُ
 املدين

١٢٥٣ /٢  



 ٤٣٩ 
َّحييى بن عبد اهللا بن الضحاك بن بابلت البابلتي، موىل بني أمية، أبو سعيد احلراين َُّ ِّ ُّ َُ َ َ َ ّ َّ ١٢٥٤ /٢ 

 ١٢٥٥ /٢ حييى بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أسعد بن سعد

ُّحييى بن عبد اهللا بن أيب مليكة القريش التيمي املكي ُّ َ ْ ُِّ َ َّ ُّ ِ ُ َ ١٢٥٦ /٢ 

ْحييى بن عبد اهللا بن كليب َ ُ ١٢٥٧ /٢ 

 ١٢٥٨ /٢ ِ حييى بن عبد اهللا بن مالك بن عياض

ْ حييى بن عبد اهللا بن حممد بن صيفي، ويقال حييى بن حممد بن عبد اهللا بن : َ
ُّصيفي القريش املخزومي موالهم املكيحييى بن عبد اهللا بن : صيفي، ويقال ُّ َُّ ُ 

١٢٥٩ /٢ 

ُّحييى بن عبد اهللا بن يزيد بن عبد اهللا بن أنيس األنصاري األنييس، أبو زكريا املدين َ َ ُ َ ُ ١٢٦٠ /٢ 

 ]٢٣٧[ /٢ ِحييى بن عبد اهللا الكنْدي، أبو حجية األجلح •
 ]٢٣٧[ /٢ حييى بن عبد اهللا، موىل أيب بكر •

 ١٢٦١ /٢  حييى بن عبد احلميد

ُّ حييى بن عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة اللخمي، أبو حممد، ويقال ْ َّ ْ َ أبو بكر : ِ
ُّاملدين، حليف بني أسد بن عبد العزي، ويقال َ ِإنه من مذحج: َ ْ َ 

١٢٦٢ /٢ 

ُّحييى بن عبد الرمحن بن مالك بن احلارث األرحبي الكويف ُّ َْ َ ١٢٦٣ /٢ 

 َحييى بن عبد الرمحن بن حممد بن وردان ا  ١٢٦٤ /٢ ملدينَْ

ُّ حييى بن عبد الرمحن الكناين، ويقال َ ُّالكندي، أبو شيبة املرصي : ِ ْ ِ ١٢٦٥ /٢  
ُّحييى بن عبد الرمحن العرصي البرصي َ ُّ َْ َ ١٢٦٦ /٢ 

 ١٢٦٧ /٢ حييى بن عبد الرمحن، أبو بسطام التميمي 

 ١٢٦٨ /٢ حييى بن عبد الرمحن البرصي 

 ١٢٦٩ /٢ حييى بن عبد الرمحن 

ُّشامي، أبو عبد العزيز األردينحييى بن عبد العزيز ال ِّ ١٢٧٠ /٢ 

ُّحييى بن عبد امللك بن محيد بن أيب غنية اخلزاعي، أبو زكريا الكويف ُ ُّ َ ُ ُ ١٢٧١ /٢ 



 ٤٤٠ 
ُّ حييى بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن موهب القريش التيمي املدين ُّ ْ َ ََ ََّ ِ ُّ ُ َ ْ ١٢٧٢ /٢ 

 ١٢٧٣ /٢ حييى بن عبيد اهللا

ُّحييى بن عبيد أبو عمر البهراين ا ْ َ ُّلكويفُ ُ ١٢٧٤ /٢ 

َّحييى بن عبيد املكي، موىل السائب بن أيب السائب َّ ١٢٧٥ /٢ 

 ١٢٧٦ /٢  حييى بن عبيد

 ١٢٧٧ /٢ حييى بن عبيد 

 َّحييى بن عبيد أبو زياد الغساين الشامي َ ١٢٧٨ /٢ 

ُّحييى بن عتيق الطفاوي البرصي َ ُّ َْ َ ُّ ١٢٧٩ /٢ 

ُّ حييى بن عثامن بن سعيد بن كثري بن دينار القريش، أبو  َ ُ َ أبو زكريا : ُسليامن، ويقالُ
َّاحلميص الرجل الصالح ُ َّ ُّْ ِ 

١٢٨٠ /٢ 

ُّ حييى بن عثامن بن صالح بن صفوان القريش السهمي، أبو زكريا املرصي َْ ِ ِ ُِّ َّ َْ ُّ ُ ْ ١٢٨١ /٢  
ُّحييى بن عثامن القريش التيمي، أبو سهل البرصي َْ ْ َ ُّ ْ ََّ ُّ ِ ُ ١٢٨٢ /٢ 

 ْحييى بن عثامن ُ ١٢٨٣ /٢ 

 ١٢٨٤ /٢ كيحييى بن عثامن األنطا 

 ْحييى بن عثامن السجزي، أبو زكريا نزيل بغداد ُ ١٢٨٥ /٢ 

َحييى بن عروة بن الزبري بن العوام القريش األسدي، أبو عروة، املدين َُّ ُّ ُّ ِ َ ُ ١٢٨٦ /٢ 

 ١٢٨٧ /٢ حييى بن عطية بن يزيد املدين 

 َّحييى بن أيب روق عطية بن احلارث َِ َ ْ ١٢٨٨ /٢ 

ُّحييى بن عفيف الكندي، أخو إياس َْ ِ ِ ١٢٨٩ /٢ 

 ْحييى بن عقبة بن أيب العيزار، أبو القاسم َ ُ ١٢٩٠ /٢ 

ُّ حييى بن عقيل اخلزاعي، البرصي َ ُْ ُّ َ ُ َ ١٢٩١ /٢ 

َحييى بن عيل بن حييى بن خالد بن رافع الزرقي األنصاري، املدين ُّ ََّ ّ ١٢٩٢ /٢ 



 ٤٤١ 
) ١٢٩٣ /٢ حييى بن أيب عمر)أ 

 ١٢٩٤ /٢  حييى بن عامرة بن أيب حسن األنصاري املازين املدين

َّحييى بن عباد، وقيل: ُيى بن عامرة، وقيل حي ُّعباد، كويف: َ ُ َّ َ ١٢٩٥ /٢ 

 ١٢٩٦ /٢  حييى بن أيب عمر، أبو عمر

 ١٢٩٧ /٢ حييى بن عمر الليثي 

ْ حييى بن عمرو بن مالك النكري البرصي ُّ ١٢٩٨ /٢ 

َ حييى بن أيب عمرو السيباين، أبو زرعة الشامي احلميص ْ َّ ١٢٩٩ /٢ 

 ١٣٠٠ /٢ رقم بن أيب األرقمحييى بن عمران بن عثامن بن األ 

َّ حييى بن عمري املدين، أبو زكريا البزاز، موىل بني نوفل بن عدي بن نوفل بن أسد َ ١٣٠١ /٢ 

َ حييى بن العالء البجيل، أبو سلمة، ويقال  ١٣٠٢ /٢ أبو عمرو الرازي: َ

  ١٣٠٣ /٢ حييى بن عنبسة القريش 

هشيل، أبو زكريا ابن حممد التميمي الن: حييى بن عييس بن عبد الرمحن، ويقال
َّالكويف اجلرار الفاخوري َ 

١٣٠٤ /٢ 

 َحييى بن غالب العبشمي ْ َ ١٣٠٥ /٢ 

 ١٣٠٦ /٢ حييى بن غالب 

ُّبن غيالن بن عبد اهللا بن أسامء بن حارثة اخلزاعي ثم األسلمي، أبو الفضل حييى  َ ُ
 البغدادي

١٣٠٧ /٢  

َحييى بن غيالن بن عوام الراسبي التسرتي، ويقال ْ َُّّ َّ َعسكر مكرمالعسكري من : َ ُْ ١٣٠٨ /٢ 

 ١٣٠٩ /٢  حييى بن الفضل السجستاين

 ١٣١٠ /٢ ِّ حييى بن فياض الزماين، أبو بكر البرصي

َ حييى بن قزعة القريش املكي املؤذن َ َ ١٣١١ /٢ 

 ١٣١٢ /٢  حييى بن قيس احلمريي السبائي اليامين املأريب



 ٤٤٢ 
 ْحييى بن قيس الكندي ِ ١٣١٣ /٢ 

 ١٣١٤ /٢ حييى بن قيس الطائفي 

 ْحييى بن قيس َ ١٣١٥ /٢ 

 َحييى بن قيس، أبو صعصعة َ ْ َ ١٣١٦ /٢ 

ُّ حييى بن كثري بن درهم العنربي، موالهم، أبو غسان البرصي، خراساين األصل َ ُّ َْ َّ َ ْ ِ ١٣١٧ /٢ 

ُّحييى بن كثري الكاهيل األسدي الكويف ُ ُّ ُّ ِ ِ َ ١٣١٨ /٢ 

، صاحب البرصي ْ ِّ حييى بن كثري، أبو النرض َْ َّ ١٣١٩ /٢ 

ُّالهم، أبو نرص اليامميَّ حييى بن أيب كثري الطائي، مو ََ ْ َ ١٣٢٠ /٢ 

 ]٢٦٩[ /٢ َحييى بن أيب لبيبة •
 ١٣٢١ /٢ حييى بن اإلمام مالك بن أنس 

 ُّحييى بن املبارك الدمشقي الصنعاين َّ ِّ ١٣٢٢ /٢ 

ير َّ َّحييى بن املتوكل العمري، أبو عقيل املدين احلذاء الرض َ َُّ ََ ِ َ ُّ ُ ِّ ١٣٢٣ /٢ 

َحييى بن املتوكل الباهيل، أبو بكر الب ُّرصيُّ ْ ١٣٢٤ /٢ 

 ١٣٢٥ /٢ حييى بن حممد بن بشري 

 َحييى بن حممد بن خشيش ُ ١٣٢٦ /٢ 

ُّ حييى بن حممد بن سابق الكويف ُ ١٣٢٧ /٢ 

ُّبن حممد بن السكن بن حبيب القريش، أبو عبيد اهللا، ويقالحييى  ِ َ َُّ ُّأبو عبيد، البرصي : َ َْ
 َّالبزار

١٣٢٨ /٢  

ُّ حييى بن حممد بن عباد بن هانئ املدين ا َ َ َّ ُّلشجريَ َ َّ ١٣٢٩ /٢ 

 ]٢٧٤[ /٢ حييى بن حممد بن عبد اهللا بن صيفي •
ُّحييى بن حممد بن عبد اهللا بن مهران اجلاري ِ َ ْ ِ ١٣٣٠ /٢ 

ير َّ ُحييى بن حممد بن قيس املحاريب، أبو زكري البرصي الرض ُّْ َْ َ ُ ُّ ُ ١٣٣١ /٢ 



 ٤٤٣ 
ُّ حييى بن حممد بن معاوية املروزي، أبو زكريا اللؤلؤي َ ْ َ ١٣٣٢ /٢ 

ُّبن حييى بن عبد اهللا بن خالد بن فارس الذهيل، أبو زكريا حييى بن حممد  ُّ
ُّالنيسابوري، ولقبه حيكان َّ 

١٣٣٣ /٢ 

 ُّحييى بن حممد بن حييى التجيبي ِ ُّ ١٣٣٤ /٢ 

 ْحييى بن حممد بن حييى، أبو برش البرصي ِ ١٣٣٥ /٢ 

ُّ حييى بن املختار الصنعاين َ َّْ ١٣٣٦ /٢ 

لد املقسمي، أبو زكريا  ُّ حييى بن خمَ َ ْ ِ َ ُّالبغداديْ َْ ١٣٣٧ /٢ 

 ١٣٣٨ /٢ ُحييى بن مساور 

 ١٣٣٩ /٢ ُ حييى بن مسلم

َابن سليم، الطائفي ويقال:  حييى بن مسلم، ويقال ابن أيب : ابن سليامن ويقال: ُ
ْأبو السلم احلداين األزدي: خليد األزدي، أبو سليم، ويقال ََّ ُ ْ َّ 

١٣٤٠ /٢ 

 ١٣٤١ /٢ حييى بن مسلم، شامي

ُّحييى بن مسلم اهلمداين،  ْ ْ ُّأبو الضحاك الكويفَُ ُ َّ َّ ١٣٤٢ /٢ 

 ١٣٤٣ /٢ حييى بن مسلم

 ْحييى بن مسلمة بن قعنب، أخو القعنبي َ ١٣٤٤ /٢ 

ُّ حييى بن أيب املطاع القريش الشامي األردين ْ ُّ َُ ُ ِ َِّ ُّ ُ ُ ١٣٤٥ /٢ 

ُّأبو عوانة الرازي، نزيل بغداد: ُ حييى بن معىل بن منصور، أبو زكريا، ويقال َ َ ١٣٤٦ /٢ 

ِ حييى بن معني بن ع ْون بن زياد بن بسطام، وقيلَ ْحييى بن معني بن عون بن زياد بن : ِ َ ِ َ
َهنار بن خيار بن هنار َ 

١٣٤٧ /٢ 

 حييى بن املغرية بن إسامعيل بن أيوب بن سلمة بن عبد اهللا بن الوليد بن الوليد بن 
َاملغرية القريش املخزومي، أبو سلمة املدين َ 

١٣٤٨ /٢ 

ْ حييى بن املقدام بن معدي كرب الكن ِ َّدي احلميصِْ ْ ِ ُّ ١٣٤٩ /٢ 



 ٤٤٤ 
 َّحييى بن املنذر بن خالد بن أيب خالد بن أيب دجانة األنصاري َ ُ ْ ُ ١٣٥٠ /٢ 

 ،١٣٥١ /٢  حييى بن املنذر الكويف، أبو املنذر 

ُّحييى بن املهلب البجيل، أبو كدينة الكويف ُ َ َْ ُ ُّ َ َ َّ َ ُ ١٣٥٢ /٢ 

َحييى بن موسى بن عبد ربه بن سامل احلداين، أبو زكريا الب ُِّّ َّ َّلخي السختياينُ َّ ُّ ْ ١٣٥٣ /٢  
ُّ حييى بن ميمون بن عطاء بن زيد القريش، أبو أيوب التامر البرصي َ َْ َّ َُّّ ََ ُْ  ١٣٥٤ /٢ 

مي، أبو عمرة املرصي ْ ْ حييى بن ميمون احلرض ِ ْ ُّ ْ ََ َ ١٣٥٥ /٢ 

ُّحييى بن ميمون الضبي، أبو املعىل العطار الكويف ُ َّ َ َ َِّّ ُ ُّ ْ ََّ ١٣٥٦ /٢ 

 َقريشحييى بن نرص بن حاجب ال ُ ١٣٥٧ /٢ 

ُّحييى بن النرض األنصاري السلمي املدين ُّ ََّ ََّ ُّ ١٣٥٨ /٢ 

ْ بن عبد اهللا بن األصبهاين، أبو زكريا الدقاق َّحييى بن النرض ُّ َّ ١٣٥٩ /٢ 

 البصري ْ  ١٣٦٠ /٢ َّحييى بن النرض

 ُّحييى بن هاشم بن كثري السمسار، أبو زكريا الغساين َّ َِّ ١٣٦١ /٢ 

 ١٣٦٢ /٢  ابن فضفاض: ص، ويقالُحييى بن هانئ بن عروة بن قعا

ُّحييى بن أيب اهليثم العطار الكويف ُ َّ َ َ ْ َ ١٣٦٣ /٢ 

ْ حييى بن واضح األنصاري، موالهم، أبو متيلة املروزي َ ُ ١٣٦٤ /٢ 

ُّحييى بن وثاب األسدي، موالهم، الكويف املقرئ تابعي ُّ َِ َ َ َّ ١٣٦٥ /٢ 

 ١٣٦٦ /٢ َّحييى بن وثاب

َّ حييى بن الوليد بن عبادة بن الصامت األ ُّنصاري اخلزرجي املدينُ َُّ َْ َ ُّ ١٣٦٧ /٢ 

ُّ حييى بن الوليد بن املسري الطائي، ثم السنبيس، أبو الزعراء الكويف ُ ُّ ِ ْ ِّ َّ َّ َِ َّ ُ ١٣٦٨ /٢ 

 ُّحييى بن وهب الكلبي ْ َ ١٣٦٩ /٢ 

ُّ حييى بن حييى بن بكر بن عبد الرمحن بن حييى بن محاد، التميمي احلنظيل ْ َ ُّ َّ ََ ْ ١٣٧٠ /٢ 

َبن زيد بن عبد مناة بن اخلشخاش بن بكر  بن حارثة بن عمرو حييى بن حييى قيس  ْ َ١٣٧١ /٢  



 ٤٤٥ 
ْبن وائل بن عوف بن عمرو بن عامر َ 

 ١٣٧٢ /٢ حييى بن حييى بن كثري الليثي 

 ١٣٧٣ /٢  حييى بن أيب حييى

ْ حييى بن يزداد العسكري، أبو السقر، ويقال َّ  ١٣٧٤ /٢ َّأبو الصقر، الوراق: َْ

ُّأبو يزيد البرصي: ، ويقالُّحييى بن يزيد اهلنائي، أبو نرص َْ ١٣٧٥ /٢ 

ُّ حييى بن يزيد اجلزري، أبو شيبة الرهاوي ُُّّ ْ َ َ َ ١٣٧٦ /٢ 

 ١٣٧٧ /٢ ُّحييى بن يزيد بن عبد امللك، النوفيل املدين 

 ١٣٧٨ /٢ ُحييى بن يعقوب بن مدرك، أبو طالب القاص 

ْبن يعىل بن احلارث بن حرب بن جرير بن احلارث املحاريب، أبو زكرياحييى  ََ  ١٣٧٩ /٢  الكويفْ

ُّحييى بن يعىل بن حرملة التيمي، أبو املحياه الكويف ُ َّ ُّ ْ ْ ََ َ ُْ َّ ١٣٨٠ /٢ 

ُّ حييى بن يعىل األسلمي القطواين، أبو زكريا الكويف ُّ ََ َ ْ ١٣٨١ /٢ 

ُ حييى بن يعمر البرصي، أبو سليامن، ويقال َُّ  ١٣٨٢ /٢ أبو عدي: أبو سعيد، ويقال: ْ

ُحييى بن يامن العجيل، من أنف ْ َ ُّ َْ ِ  ١٣٨٣ /٢ ُّسهم، أبو زكريا الكويفَ

َّحييى بن يوسف بن أيب كريمة  الزمي، أبو يوسف، ويقال ُّأبو زكريا اخلراساين،: َ ُ  ١٣٨٤ /٢ 

ُّ حييى األنصاري السلمي َّ ُّ ١٣٨٥ /٢ 

 ]٣٠٧[ /٢ حييى البكاء •
 ]٣٠٧[ /٢ حييى اجلابر •

 ١٣٨٦ /٢  حييى الكندي، كويف

 ١٣٨٧ /٢ حييى، غري منسوب

 ١٣٨٨ /٢ حييى األسود 

 ١٣٨٩ /٢ ً، سمع طاووساحييى 

 ١٣٩٠ /٢ ، من ولد يزيد بن أيب زيادحييى 



 ٤٤٦ 
َيزداد بن فساءة • َ ٣٠٩[ /٢[ 

ُّ يزيد بن أبان الرقايش، أبو عمرو البرصي َْ ُّ َّ ١٣٩١ /٢ 

ُّ يزيد بن إبراهيم التسرتي، أبو سعيد البرصي َ ْ ُّ ١٣٩٢ /٢ 

) َيزيد بن األحنس السلمي)أ ُّ ١٣٩٣ /٢ 

) ْيزيد بن أسد بن كرز ال)أ  ١٣٩٤ /٢ قرسي جد خالد األمريُ

 ١٣٩٥ /٢ ابن أيب األسود: يزيد بن األسود، ويقال

ُّ يزيد بن األصم العامري، البكائي، أبو عوف الكويف ُ َّْ َ َ ُُّّ ١٣٩٦ /٢ 

ُّيزيد بن أمية، أبو سنان الدؤيل املدين ََّ َُّ ُّ ُ ١٣٩٧ /٢ 

ُّيزيد بن أمية القريش َ ُ ُ ١٣٩٨ /٢ 

 ١٣٩٩ /٢ ُيزيد بن أيب أمية األعور

ُّنيس اهلذيل املدينُيزيد بن أ َْ َ ُُّ َ َ ١٤٠٠ /٢ 

ْ يزيد بن أوس، كويف َ ١٤٠١ /٢ 

ُّ يزيد بن أهيم الشامي، احلميص ْْ ُِّ َّ َ ١٤٠٢ /٢ 

ُّيزيد بن بابنوس، برصي َُ ١٤٠٣ /٢ 

ُّ يزيد بن الرباء بن عازب األنصاري احلارثي الكويف ُ ُّ ُّ ََ ١٤٠٤ /٢ 

 ُّيزيد بن بزيع الرميل َّ ِ َ ١٤٠٥ /٢ 

 ُّيزيد بن برش السكسكي َ َّْ ْ ِ ١٤٠٦ /٢ 

 ْيزيد بن برش ِ ١٤٠٧ /٢ 

ُّيزيد بن بالل بن احلارث الفزاري َ َ ١٤٠٨ /٢ 

ِّ يزيد بن بيان العقييل اجلريش، أبو خالد البرصي، املعلم الرضير َ ُّ َ ُ َُ ُْ ُّ َُّ ْ ََ ١٤٠٩ /٢ 

 ١٤١٠ /٢ ُّيزيد بن ثابت األنصاري

ُّيزيد بن جارية األنصاري املدين َ َ ُّ ١٤١١ /٢ 



 ٤٤٧ 
ُّن شجاع األزدي اجلهضمييزيد بن حازم بن زيد بن عبد اهللا ب َ ْ َ ُّ ْ َ ُ ١٤١٢ /٢ 

ُّ يزيد بن أيب حبيب، سويد األزدي، أبو رجاء املرصي ُّ َْ ِ ْ َ ُ ١٤١٣ /٢ 

ُّ يزيد بن حجر الشامي َّ ْ ُ ١٤١٤ /٢ 

 ١٤١٥ /٢ يزيد بن أيب حريز 

 ْيزيد بن حصني بن نمري َ ُْ َ ُ ١٤١٦ /٢ 

َيزيد بن أيب حكيم الكناين، أبو عبد اهللا العدين ََ ُّ ِ ١٤١٧ /٢ 

َ يزيد بن مح ُّيد، أبو التياح الضبعي، من أنفسهم، البرصيُ َْ ُّ ١٤١٨ /٢ 

ُّ يزيد بن احلوتكية التميمي َِّ َِّ ْ َ ١٤١٩ /٢ 

ُّ يزيد بن حيان التيمي الكويف ُ َّ َّ َ ١٤٢٠ /٢ 

ْيزيد بن حيان النبطي البلخي َ َ َُّ ََّّ ١٤٢١ /٢ 

ُّيزيد بن خالد بن يزيد بن عبد اهللا بن موهب احلمداين، أبو خالد الرميل َّ َْ ١٤٢٢ /٢ 

 ١٤٢٣ /٢ يزيد بن خالد 

 ١٤٢٤ /٢ يزيد بن خالد، أبو مسلمة القريش 

ُّ يزيد بن مخري بن يزيد اهلمداين، أبو عمر الشامي احلميص ْ ُّ ْ ِْ َّ َ َ ُ ١٤٢٥ /٢ 

ُّ يزيد بن خـمري اليزين الشامي احلميص ْ ُّ ُّ َ َِ َّ َ ُ ١٤٢٦ /٢ 

 ُّيزيد بن درهم العجمي، أبو العالء البرصي ْ َ ِ ١٤٢٧ /٢ 

َيزيد بن رباح القر ُّيش السهمي، أبو فراس املرصيَُ ْ ِ ِ ُّ َّْ ُّ ١٤٢٨ /٢ 

 ُّيزيد بن ربيعة الرحبي، أبو كامل الدمشقي ُّ َِّّ ْ ١٤٢٩ /٢ 

ُّ يزيد بن رومان األسدي، أبو روح املدين، موىل آل الزبري َ َ َُ َ ْ ُّ َ ١٤٣٠ /٢ 

 ْيزيد بن روح اللخمي َّ ْ َ ١٤٣١ /٢ 

ُّ يزيد بن زريع بن يزيد العييش، أبو معاوية البرصي َ َْ ْ ْ َ ُ ١٤٣٢ /٢ 

 ْيزيد بن زريع الرميل َّ َ ُ ١٤٣٣ /٢ 



 ٤٤٨ 
 َيزيد بن زمعة ْ َ ١٤٣٤ /٢ 

ُّيزيد بن زياد بن أيب اجلعد األشجعي الغطفاين، موالهم، الكويف َُّ َ َ ْ َ ْ َ ١٤٣٥ /٢ 

ُّيزيد بن أيب زياد ميرسة القرظي املدين: يزيد بن زياد بن أيب زياد، ويقال ُّ َ ْ ََ َ ُ ١٤٣٦ /٢  
ُّ، القريش الدمشقي، ويقالابن أيب زياد:  يزيد بن زياد، ويقال َِّ ُّ  ١٤٣٧ /٢ إهنام اثنان: ُ

ُّ يزيد بن أيب زياد القريش، اهلاشمي، أبو عبد اهللا الكويف ُ ُّ َُّ ُ ١٤٣٨ /٢ 

 ُّيزيد بن أيب زياد بن السكن، خراساين ََّ ١٤٣٩ /٢ 

 ١٤٤٠ /٢ يزيد بن أيب زياد 

 ١٤٤١ /٢ بن زيد يزيد 

ُّ احلارث الوالدة الكنديُيزيد بن سعيد بن ثاممة بن األسود بن عبد اهللا بن ْ ِ ١٤٤٢ /٢ 

ْيزيد بن أيب سعيد املدين، موىل املهري َ َُّ َ ١٤٤٣ /٢ 

ُّ يزيد بن أيب سعيد النحوي، أبو احلسن القريش، موالهم، املروزي َ ُ ُّ ْ َ ١٤٤٤ /٢ 

ّيزيد بن سفيان أبو املهزم • ُ ٣٣٥[ /٢[ 
ُّ يزيد بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية القريش، أبو خالد األموي ُّ َ ُ ُ ١٤٤٥ /٢ 

 ١٤٤٦ /٢ يزيد بن سفيان بن عبيد اهللا، أبو خالد 

ُّ يزيد بن سلمة بن يزيد بن مشجعة بن املجمع بن مالك اجلعفي ِّْ َُ ١٤٤٧ /٢ 

 ١٤٤٨ /٢  يزيد بن أيب سليامن، كويف

ُّيزيد بن السمط الصنعاين، أبو السمط الدمشقي، الفقيه ْ ِّ ُّ ْ ِِّّ ْ َّ ١٤٤٩ /٢ 

َ يزيد بن أيب سمية، أبو صخر األ ْ َ َّ َ ُّييلُ ْ ١٤٥٠ /٢ 

ّ يزيد بن سنان بن يزيد بن الذيال بن خالد بن عبد اهللا بن يزيد بن سعيد القريش  َ ُ
ُّاألموي، أبو خالد القزار البرصي َ ُّْ َّ َ ُ 

١٤٥١ /٢ 

ُّ يزيد بن سنان بن يزيد التميمي اجلزري، أبو فروة الرهاوي ُُّّ ْ َ َُّ َ َّ ِ ١٤٥٢ /٢ 

 ْيزيد بن سهيل بن مسلم َُ ١٤٥٣ /٢ 



 ٤٤٩ 
 ]٣٤٠[ /٢ خريِّيزيد بن الش •

مي، احلميص ْ ُّ يزيد بن رشيح احلرض َ َِ ِْ ُّ َْ ُ ١٤٥٤ /٢ 

ْ يزيد بن رشيك بن طارق التيمي، تيم الرباب الكويف َُّ َِّ ١٤٥٥ /٢ 

ُّ يزيد بن شيبان األزدي ْ َ ١٤٥٦ /٢ 

ْابن صليح، ويقال:  يزيد بن صالح ويقال َ  ١٤٥٧ /٢ ُابن صبيح، الرحبي: ُ

 َيزيد بن صالح اليشكري، أبو خالد ال ْ َّنيسابوري، وهو الفراءَ َ ١٤٥٨ /٢ 

ُّ يزيد بن صبح األصبحي املرصي ُْ ِ ُِّ ١٤٥٩ /٢ 

 ١٤٦٠ /٢ َّيزيد بن أيب صالح، أبو حبيب الدباغ 

ْيزيد بن صهيب الفقري، أبو عثامن الكويف ُ ١٤٦١ /٢ 

ْ يزيد بن طلق َ ١٤٦٢ /٢ 

ُّ يزيد بن طهامن الرقايش، أبو املعتمر البرصي َ ْْ ِ ُ ُّ َّ ْ َ ١٤٦٣ /٢ 

ُّاألسود بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة العامري، أبو  يزيد بن عامر بن  َ ْ َ َ
ُّهاجر السوائي ُّ 

١٤٦٤ /٢ 

ُّ يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد الليثي، أبو عبد اهللا املدين ُّ َْ َ َّ ١٤٦٥ /٢ 

ُّ يزيد بن عبد اهللا بن خصيفة بن عبد اهللا بن يزيد بن سعيد بن ثاممة الكندي املدين َْ ْ َُ ُّ َِ ُ ١٤٦٦ /٢ 

ُّيزيد بن عبد اهللا بن رزيق القريش، أبو خالد الشامي الدمشقي  ُّ َ ُِّ ََّ ُّ ُ ١٤٦٧ /٢ 

ُّ يزيد بن عبد اهللا بن الشخري العامري، أبو العالء البرصي َ ُّْ ِّ ِّ ١٤٦٨ /٢ 

 ]٣٤٧[ /٢ َّيزيد بن عبد اهللا بن عمري، موىل آيب اللحم •
ُّ يزيد بن عبد اهللا بن قسيط بن أسامة بن عمري الليثي ْ َ ْ ََّ ُ ُّ، أبو عبد اهللا املدين األعرجُ َ َ ١٤٦٩ /٢ 

ْيزيد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن يزيد بن ميمون بن :  يزيد بن عبد اهللا بن يزيد، ويقال َ
ُّمهران الياممي، أبو حممد، نزيل مكة ََ ْ ِ 

١٤٧٠ /٢ 

ُ يزيد بن عبد اهللا الشيباين، أبو عبد اهللا الكويف، موىل الصهباء بنت هبرية بن مصق َّْ ُّ  ١٤٧١ /٢ لةَّ



 ٤٥٠ 
 ١٤٧٢ /٢  يزيد بن عبد اهللا

 ١٤٧٣ /٢ يزيد بن عبد اهللا البغدادي 

 ُّيزيد بن عبد اهللا البيرسي، أبو خالد القريش البرصي َُّ َ ُْ ١٤٧٤ /٢ 

 ُّيزيد بن عبد اهللا اجلهني َ ُ ١٤٧٥ /٢ 

ِّيزيد بن عبد ربه الزبيدي، أبو الفضل احلميص، املعروف باجلرجيس ُِّ َِ ُّ َ ِّْ ْ َِ ُّ ١٤٧٦ /٢ 

 ]٣٥١[ /٢ د الرمحن بن أذينة، أبو كثري السحيمييزيد بن عب •
ُّ يزيد بن عبد الرمحن بن األسود األودي الزعافري، أبو داود الكويف ُّ َّْ َ ١٤٧٧ /٢ 

ُّيزيد بن عبد الرمحن بن أيب سالمة، أبو خالد الداالين • َّ َ َ ٣٥٢[ /٢[ 
ُّ يزيد بن عبد الرمحن بن عيل بن شيبان احلنفي الياممي ُّ ْ َ ِّ ١٤٧٨ /٢ 

 ١٤٧٩ /٢  زيد بن عبد الرمحن بن مصعب املعني، أبو خالد الكويف،ي 

 ١٤٨٠ /٢ يزيد بن عبد الرمحن بن أيب مالك

ُ يزيد بن عبد العزيز بن سياه األسدي احلامين، أبو عبد اهللا الكويف ُّ َّ ِ ُِّ ١٤٨١ /٢ 

ُّ يزيد بن عبد العزيز الرعيني احلجري احلمريي املرصي َ َْ ِ َِ ْ َُّ ١٤٨٢ /٢ 

ْ بن املغرية بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم  يزيد بن عبد امللك َ ِ ُ
ُّالقريش، اهلاشمي النوفيل، أبو املغرية، ويقال ُُّّ َ  أبو خالد املدين: ُ

١٤٨٣ /٢  

 ١٤٨٤ /٢ يزيد بن عبد امللك النمريي 

ّ يزيد بن عبد املزين، حجازي َ ِ َ ُ ١٤٨٥ /٢ 

 َيزيد بن عبيد اهللا اهلذيل ُ ١٤٨٦ /٢ 

َ يزيد بن عبيد، أبو و َ ُّجزة السعدي، املدين، الشاعر، من بني سعد بن بكرُ ََّ ََ ُّ ْ ْ ١٤٨٧ /٢ 

ٌّ يزيد بن أيب عبيد، أبو خالد األسلمي، حجازي َ ُُّ ْ َْ ٍ ١٤٨٨ /٢ 

ُّيزيد بن عبيدة بن أيب املهاجر السكوين الشامي، الدمشقي ُّ ُّ ََّّ ُ َ ُ ِ َ ١٤٨٩ /٢ 

ِيزيد بن عدي بن حاتم َ ١٤٩٠ /٢ 



 ٤٥١ 
َّيزيد بن عطاء بن يزيد بن عبد الر َ َ َّمحن اليشكري، ويقالُ َ ْ ُّالكندي، ويقال: َ ْ ُّالسلمي : ِ َُّ
َّموالهم، أبو خالد الواسطي البزار ُّ 

١٤٩١ /٢ 

ُّيزيد بن عطاء السكسكي، أبو عطاء الشامي، ويقال ُّ َ َِّ َِّ َْ  ١٤٩٢ /٢ يزيد بن أيب عطاء: َ

 ]٣٦٠[ /٢ ُيزيد بن عطارد، أبو البزري •
ُّيزيد بن عمر، أبو عبد اهللا التميمي • ّ ُ ٣٦٠[ /٢[ 
 ١٤٩٣ /٢ ُيزيد بن عمر 

ُّ يزيد بن عمرو املرصي َْ ِ ١٤٩٤ /٢ 

 ْيزيد بن عمرو بن أمية الضمري َ ١٤٩٥ /٢ 

 َيزيد بن عمرو األسلمي ْ َ ١٤٩٦ /٢ 

ُّبن عمرية الزبيدي، ويقاليزيد  َُّ ُّالكلبي، ويقال: ِ ْ ْالكندي، ويقال: َ ُّالسكسكي الشامي احلميص: ِ ْ ُّ ُّ َ َِّ َّ ْ ١٤٩٧ /٢ 

 ١٤٩٨ /٢  الكلبييزيد بن عوانة 

ُّ يزيد بن عوف، شامي ْ َ ١٤٩٩ /٢ 

ُّ يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي، أبو احلكم املدين َُّ َ ََ َّ ُ ِ ١٥٠٠ /٢ 

 ١٥٠١ /٢ ٌّيزيد بن فراس، حجازي

ْ يزيد بن قبيس بن سليامن السيلحي، أبو سهل، ويقال َ ُ ُّأبو خالد الشامي: ُ َّ ١٥٠٢ /٢ 

ُّ يزيد بن قطيب السكوين احلميص ْ ُّ َِّ ُ ُ ١٥٠٣ /٢ 

ْزيد بن القعقاع، أبو جعفر القارئي • َ ٣٦٥[ /٢[ 
ُّيزيد بن أيب كبشة السكسكي، الشامي الدمشقي، ُّ ُّ َ َِّّ َّ ْ ْ َ  ١٥٠٤ /٢ 

ُّ يزيد بن كعب العوذي، برصي َ ُّ ْ َ ْْ ِ َ ١٥٠٥ /٢ 

 َيزيد بن الكميت الكويف ُ ١٥٠٦ /٢ 

ُّ يزيد بن كيسان اليشكري، أبو إسامعيل، ويقال ُ ْ َ ْ ُّأبو منني الكويف: َ ْ َُ ١٥٠٧ /٢ 

ُّيزيد بن كيسان، أبو حفص اخللقاين ْْ ُ َ ١٥٠٨ /٢ 



 ٤٥٢ 
 ]٣٦٨[ /٢ يزيد بن أيب مالك •

ُّيزيد بن حممد بن خثيم املحاريب ُ ْ َ ُ ١٥٠٩ /٢ 

ُّبن حممد بن عبد الصمد بن عبد اهللا بن يزيد بن ذكوان القريش، أبو القاسم الكويفيزيد  َ ُ ْ َ ١٥١٠ /٢ 

ُّ يزيد بن حممد بن فضيل اجلزري الرسعني ْ َّ َْ ُّ َ َ َ ُ ١٥١١ /٢ 

ُّيزيد بن حممد بن قيس بن مـخرمة بن املطلب بن عبد مناف القريش املطلبي،  َ َ َّْ ُ ُّ ُ َْ
ُّاملرصي، مدين األصل ُّ 

١٥١٢ /٢ 

 ]٣٧٠[ /٢ زيد: ِيزيد بن مربع، ويقال •
ُّ يزيد بن مرثد، أبو عثامن اهلمداين ْ ْ ََ ْ ُ ١٥١٣ /٢ 

ُّ يزيد بن مردانبة القريش، الكويف، التاجر ُ ُُّ ِ َ ْ َُ َ ١٥١٤ /٢ 

 َّزيد بن مروان  اخلاللي َ ١٥١٥ /٢ 

يزيد بن ثابت بن أيب مريم بن أيب عطاء : يزيد بن أيب مريم بن أيب عطاء، ويقال
 الشامي، أبو عبد اهللا الدمشقي

١٥١٦ /٢ 

َيزيد بن املطوس، أبو املطوس • ُ َ ُ ٣٧٢[ /٢[ 
ُّيزيد بن معاوية النخعي الكويف ُ ُّ َُّ ١٥١٧ /٢ 

َيزيد بن معاوية أبو شيبة ْ َ ١٥١٨ /٢ 

 ١٥١٩ /٢ يد بن معاوية بن أيب سفيانيز 

ُّيزيد بن املغلس بن عبد اهللا بن يزيد الباهيل، أبو خالد البرصي َ َْ ُّ ِ ِّ َ ُ ١٥٢٠ /٢ 

مي احلارثي الكويف ْ ُّ يزيد بن املقدام بن رشيح بن هاين احلرض ُّ ُّ َْ َ ُ ْ ِ ١٥٢١ /٢ 

بة َ َّ يزيد بن مقسم الثقفي، موالهم الطائفي، ويعرف بيزيد بن ض ُّ ُّ ََّ َّ ْ ِ ١٥٢٢ /٢ 

رز •  ]٣٧٦[ /٢ ِيزيد بن مكْ
ُّيزيد بن أيب منصور األزدي، أبو روع البرصي ُّ ْ َ ١٥٢٣ /٢ 

ُّ يزيد بن مهران األسدي، أبو خالد اخلباز، الكويف ُ َّ َُّ َ َ ْ ِ ١٥٢٤ /٢ 



 ٤٥٣ 
 ١٥٢٥ /٢ يزيد بن ميمون 

ُّ يزيد بن أيب نشبة السلمي َُّ َ ْ ُ ١٥٢٦ /٢ 

ُّ يزيد بن نعامة الضبي، أبو مودود البرصي َ ْ ِّ َْ َ ُّ َّ َ ١٥٢٧ /٢ 

ٌّ يزيد بن نعيم بن هزال األسلمي، حجازي َ َُّ ْ َْ َ َّ ُ ١٥٢٨ /٢ 

ُّ يزيد بن نمران بن يزيد بن عبد اهللا املذحجي الذماري، ويقال ِّ ُّْ َْ ْيزيد بن غزوان: ِ َ ١٥٢٩ /٢ 

 ]٣٧٩[ /٢ يزيد بن اهلاد •
ُّ يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي، أبو خالد الواسطي ُّ َُّ ١٥٣٠ /٢ 

ُ يزيد بن هرم ْ ُّز املدين، أبو عبد اهللاُ َ َ ١٥٣١ /٢ 

ُّ يزيد بن يزيد بن جابر األزدي، الشامي، الدمشقي، ُِّّ َّْ ُّ َ  ١٥٣٢ /٢ 

 ١٥٣٣ /٢ يزيد بن يزيد

 ١٥٣٤ /٢  بن يزيد العوذييزيد 

 َيزيد بن يزيد اخلزاعي الكويف ُ ١٥٣٥ /٢ 

 ١٥٣٦ /٢ يزيد بن يزيد 

 ١٥٣٧ /٢ يزيد بن يزيد 

ُّ يزيد بن أيب يزيد الضبعي، مواله َ ِّم، أبو األزهر البرصي الذارع، املعروف بالرشكُّ ُ ُّ ََّ ْ َ ١٥٣٨ /٢ 

ُيزيد بن يعفر ْ َ ١٥٣٩ /٢ 

ُّ يزيد بن يوسف الرحبي، أبو يوسف الشامي الصنعاين، الدمشقي ُّ ُّ ُّ َِّّ ْ َّ ََّ ١٥٤٠ /٢ 

ُّيزيد بن يوسف الفاريس املرصي ْ ِ ُّ ١٥٤١ /٢ 

 ِّيزيد أبو احلسن املؤذن َ ُ ١٥٤٢ /٢ 

 َّيزيد أبو خالد الرسا  ١٥٤٣ /٢ جَّ

 ١٥٤٤ /٢ يزيد أبو سليامن 

 ]٣٨٨[ /٢ يزيد األعور •



 ٤٥٤ 
 ]٣٨٨[ /٢ يزيد الرشك •
ُّيزيد الرقايش • َّ ٣٨٨[ /٢[ 

ُّيزيد الفاريس البرصي َْ ُّ ١٥٤٥ /٢ 

 ]٣٨٩[ /٢ يزيد الفقري •
 ]٣٨٩[ /٢ يزيد النحوي •

َّيزيد أبو مرة موىل عقيل بن أيب طالب ُ ١٥٤٦ /٢ 

 ١٥٤٧ /٢  يزيد، موىل املنبعث، مدين

َو مرص املقرائي احلميص الشامي يزيد ذ ْ َ ١٥٤٨ /٢ 

 ١٥٤٩ /٢ ، عن أبيه يسار

 ]٣٩١[ /٢ يسار بن عبد الرمحن، أبو الوليد املكي •
َيسار بن عبد اهلذيل البرصي ُ ١٥٥٠ /٢ 

 ١٥٥١ /٢  يسار املدين

 ١٥٥٢ /٢ يسار بن نمري، موىل عمر بن اخلطاب وخازنه

ِّ يسار املعلم املروزي َ ُ ١٥٥٣ /٢ 

َكي، والد عبد اهللا بن أيب نجيح، موىل األخنس بن رشيقَ يسار، أبو نجيح الثقفي امل ُ َ ١٥٥٤ /٢ 

 ١٥٥٥ /٢ يسار بن حممد البناين 

 ْيرس موىل أنس بن مالك ُ ١٥٥٦ /٢ 

 ْيرس بن عبد اهللا ُ ١٥٥٧ /٢ 

ْيرسة بن صفوان بن مجيل اللخمي، أبو صفوان، وقيل َّ َ َأبو عبد الرمحن الدمشقي البالطي: َ َ ١٥٥٨ /٢ 

 ١٥٥٩ /٢ دادياليسع بن إسامعيل البغ 

 ١٥٦٠ /٢ اليسع بن سهل 

 ١٥٦١ /٢ اليسع بن طلحة بن أبزود املكي 



 ٤٥٥ 
 ١٥٦٢ /٢ اليسع بن عيسى املخزومي 

 ١٥٦٣ /٢ اليسع بن عيسى 

 ١٥٦٤ /٢ اليسع بن حممد 

 ١٥٦٥ /٢  اليسع بن املغرية القريش املخزومي، حجازي

َيسري بن عمرو، ويقال العبدي، أسري، أبو اخليار املحاريب ويقال : ابن جابر، ويقال: ُ
 مها اثنان: الكندي، ويقال: ويقال

١٥٦٦ /٢ 

ًيسري بن عميلة الفزاري، ويقال فيه أسري أيضا ْ َ ْ َ ُُ ُّ ََ َ ١٥٦٧ /٢ 

مي، ويقال ْ ُّ يسيع بن معدان احلرض َ ْ َ َُ ُّالكندي الكويف، ويقال: ْ ُّ ْ ْأسيع: ِ َ ُ ١٥٦٨ /٢ 

ُّيعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف القريش ا َ ُ ْ ُّلزهري، َ ُّ
 ُّأبو يوسف املدين

١٥٦٩ /٢  

ُّيعقوب بن إبراهيم بن كثري بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي، القييس ُّ َ ُ ْ َ ١٥٧٠ /٢ 

 َيعقوب بن إبراهيم الزهري املدين َُّ ١٥٧١ /٢ 

 ١٥٧٢ /٢ ِّيعقوب بن إبراهيم النييل 

 ْيعقوب بن إبراهيم اجلرجاين ُ ١٥٧٣ /٢ 

 ]٤٠٠[ /٢ يعقوب بن إبراهيم •
 ِّب بن إسحاق بن إبراهيم بن جممعيعقو َ ُ ١٥٧٤ /٢ 

 ُّيعقوب بن إسحاق بن حتية الواسطي َّ ِ َ ١٥٧٥ /٢ 

  )َّيعقوب بن إسامعيل بن محاد بن زيد)أ َ ١٥٧٦ /٢ 

مي، أبو حممد  ْ ُّيعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد اهللا بن أيب إسحاق احلرض َ
ُّالبرصي، املقرئ النحوي ُّ ََّ ْ 

١٥٧٧ /٢ 

 َّيعقوب بن إسحاق الضب  ١٥٧٨ /٢ يَ

 ُّيعقوب بن إسحاق العسقالين ْ َ ١٥٧٩ /٢ 



 ٤٥٦ 
 ]٤٠٢[ /٢ عقبة بن أوس:  يعقوب، ويقال •
 ِيعقوب بن بحري َ ١٥٨٠ /٢ 

 َيعقوب بن بشري، أبو برش احلذاء العنزي َ َّ َ ١٥٨١ /٢ 

ُّيعقوب بن جعفر بن أيب كثري األنصاري املدين َ َ ُّ ١٥٨٢ /٢ 

ُّيعقوب بن محيد بن كاسب املدين َ َ ِ َ ُ ١٥٨٣ /٢ 

 َّن خرة الدباغيعقوب ب َُّ ١٥٨٤ /٢ 

 ْيعقوب بن دينار ِ ١٥٨٥ /٢ 

 ]٤٠٥[ /٢ يعقوب بن دينار •
ُّيعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد اهللا بن أيب مليكة القريش التيمي، أبو يوسف،  ْ َ ْ َُّ ُّ ُ َ ْ َ

ُّاملدين، قاضيها َ َ 
١٥٨٦ /٢  

ُّيعقوب بن سفيان بن جوان الفاريس، أبو يوسف بن أيب معاوية ُ ْ ُ ١٥٨٧ /٢ 

ُّسلمة الليثي موالهم، حجازي يعقوب بن  ََّ َ ١٥٨٨ /٢ 

َ يعقوب بن أيب سلمة املاجشون القريش التيمي، أبو يوسف، املدين ََّ ْ َُ ِ َ ١٥٨٩ /٢ 

ُّ يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي الطائفي ُّ َّ ُ ١٥٩٠ /٢ 

 ١٥٩١ /٢ َيعقوب بن عبد اهللا بن األشج

ُّيب عامر األشعري، أبو يعقوب بن عبد اهللا بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر بن أ ْ َ
ُّاحلسن القمي ِّ ُ 

١٥٩٢ /٢  

ُّ يعقوب بن عبد اهللا بن أيب طلحة األنصاري َ ْ َ ١٥٩٣ /٢ 

 ١٥٩٤ /٢ ُّيعقوب بن عبد اهللا، برصي 

 َيعقوب بن عبد اهللا املدين َ ١٥٩٥ /٢ 

َيعقوب بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن عبد القاري املدين َ ُّ ْ ََّ ٍ ١٥٩٦ /٢ 

 َّرمحن اجلصاص الدعاءيعقوب بن عبد ال ََّّ َ ١٥٩٧ /٢ 



 ٤٥٧ 
 ْيعقوب بن عبيد بن نشيط َ َ ُ ١٥٩٨ /٢ 

 ْيعقوب بن عبيد النهرتريي، بغدادي َّ ١٥٩٩ /٢ 

ِ يعقوب بن عتبة بن املغرية بن األخنس بن رشيق بن عمرو بن وهب بن عالج ِْ َ َُ َ َ ُ ١٦٠٠ /٢ 

ُّ يعقوب بن عطاء بن أيب رباح، موىل قريش حجازي َُ ١٦٠١ /٢ 

ٌّن عبد اهللا بن عمرو بن أمية الضمري، حجازي يعقوب بن عمرو ب ُّ ْ َّ ُ ١٦٠٢ /٢ 

 ُّيعقوب بن عوذ بن سامك األنصاري ْ ََ ِ ١٦٠٣ /٢ 

 َيعقوب بن فضالة اخلزاعي ُ ١٦٠٤ /٢ 

ُّ يعقوب بن القعقاع بن األعلم األزدي، أبو احلسن اخلراساين ُ ُّ ْْ َ َ ١٦٠٥ /٢ 

ُّ يعقوب بن كعب بن حامد احللبي، أبو يوسف َ َ ْ َ ١٦٠٦ /٢ 

َّبن ماهان البغدادي، أبو يوسف البنا، موىل بني هاشم يعقوب  َ ُّ َْ ١٦٠٧ /٢ 

ُّيعقوب بن جماهد القريش، أبو حرزة املدين، القاص، ْ ََ َُ َ ُّ ُ  ١٦٠٨ /٢ 

ُّ يعقوب بن مـجمع بن يزيد بن جارية األنصاري املدين ِّ َُ َ ُّ َ ١٦٠٩ /٢ 

ُّ يعقوب بن حممد بن طحالء، أبو يوسف املدين َ َ ْ َ ١٦١٠ /٢ 

ْن عيسى بن عبد امللك بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف يعقوب بن حممد ب َ َْ ُ
َالقريش الزهري، أبو يوسف املدين َُّ ُّ ُّ َ ُ 

١٦١١ /٢ 

 ١٦١٢ /٢ يعقوب بن حممد 

 ١٦١٣ /٢ يعقوب بن مسعود 

ُّيعقوب بن الوليد بن عبد اهللا بن أيب هالل األزدي، أبو يوسف، ْ َ  ١٦١٤ /٢ 

ُّ يعقوب بن حييى بن عباد بن عبد اهللا بن الز َّ ُّبري بن العوام القريش األسديَ َّ َِ َ ََ ُ ١٦١٥ /٢ 

ُّ يعقوب بن أيب يعقوب املدين َ َ ١٦١٦ /٢ 

 ١٦١٧ /٢ ُّ يعقوب جد العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب

 ]٤٢٢[ /٢ يعقوب السدويس •



 ٤٥٨ 
 ١٦١٨ /٢  يعقوب، غري منسوب

 ١٦١٩ /٢ يعقوب 

 َّيعىل بن إبراهيم الغزال َ ١٦٢٠ /٢ 

 ْيعىل بن األشدق العقييل، أبو ا َ ُْ ُّهليثم اجلزري احلراينَ َّ َْ َ َُّ َ ١٦٢١ /٢ 

 ١٦٢٢ /٢ ُ يعىل بن أمية بن أيب عبيدة

ْيعىل بن احلارث بن حرب بن جرير بن احلارث املحاريب، أبو حرب، ويقال َْ َ َّ أبو : ُ
ُّاحلارث الكويف ُ 

١٦٢٣ /٢ 

ُّيعىل بن حكيم الثقفي، موالهم، املكي َّ ١٦٢٤ /٢ 

َيعىل بن سيابة • َ ٤٢٦[ /٢[ 
ُّقريش األسدي الزبريي، املكي، موىل آل الزبريَ يعىل بن شبيب ال ُُّّ ُّ ُّ َ ُ ١٦٢٥ /٢ 

ُّيعىل بن شداد بن أوس بن ثابت األنصاري اخلزرجي، أبو ثابت املقديس ْ َ َُّ ْ َُّّ ١٦٢٦ /٢ 

 َيعىل بن عباد الكاليب ِ َّ َ ١٦٢٧ /٢ 

 ]٤٢٨[ /٢  يعىل بن عبد الرمحن •
ُّ يعىل بن عبيد بن أيب أمية اإليادي، ويقال َ ُُ َاحلن: ْ  ١٦٢٨ /٢ ُّفي، موالهم، أبو يوسف الطنافيسَ

ُّ يعىل بن عطاء العامري القريش، ويقال َ ُ ُّالليثي الطائفي، نزيل واسط: ُّ َّ ١٦٢٩ /٢ 

ْ يعىل بن عقبة، ويقال ُّابن عقيبة موىل آل الزبري بن العوام: ُ َ ُ ١٦٣٠ /٢ 

َّيعىل بن مرة بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد َ ْ َ َّ ْ بن عوفُ َ ١٦٣١ /٢  
ُّ يعىل بن مرة، أبو مرة الكويف ُ َّ ُ َّ ُ ١٦٣٢ /٢ 

ُّ يعىل بن مسلم بن هرمز املكي ُُ ١٦٣٣ /٢ 

 ١٦٣٤ /٢ ٌّيعىل بن مملك، حجازي

 ]٤٣١[ /٢ ُيعىل بن منية •
 ١٦٣٥ /٢  يعىل بن أيب حييى، حجازي



 ٤٥٩ 
 ١٦٣٦ /٢ يعيش بن حممد بن زيد، مديني 

 َيعيش بن هشام القرقساين َْ َ ١٦٣٧ /٢ 

ُيد بن هشام بن معاوية بن عقبة بن أيب معيط بن أيب عمرو بن أمية يعيش بن الول َ ُ
ِّالقريش األموي، املعيطي الدمشقي، ُّ ْ ََ ُُّ َ ُّ ُ  

١٦٣٨ /٢ 

 ١٦٣٩ /٢ يعيش 

 ّيغنم بن سامل بن قنرب، موىل عيل بن أيب طالب، البرصي َْ َ ْ َ ١٦٤٠ /٢ 

 ١٦٤١ /٢ يامن بن حذيفة، أبو حذيفة 

 ُّيامن بن رئاب اخلراساين َ ُ ١٦٤٢ /٢ 

 ِّيامن بن سعيد املصييص ِ ١٦٤٣ /٢ 

مي، أبو عدي احلميص ْ ُّ يامن بن عدي احلرض َِ ِ ِ ُِّ َ َ ١٦٤٤ /٢ 

ُّ يامن بن املغرية العنزي، ويقال ُّالعبدي ويقال: ََ ْ ُّالتيمي، أبو حذيفة البرصي: َ َْ ُّ ْ َّ ١٦٤٥ /٢ 

 ١٦٤٦ /٢ يامن بن نرص، أبو نرص 

 ١٦٤٧ /٢ يامن بن هارون 

 ١٦٤٨ /٢ يامن بن يزيد 

ُّن إبراهيم التميمي، أبو شيبة اجلوهري الآلل الواسطي يوسف ب ْ َُّّ ُّ ْ َ َ ِ َّ ١٦٤٩ /٢ 

 ُّيوسف بن أسباط الشيباين الزاهد َّ ١٦٥٠ /٢ 

ُّ يوسف بن إسحاق بن أيب إسحاق السبيعي َِّ ١٦٥١ /٢ 

 ُّيوسف بن إسحاق احللبي َ ١٦٥٢ /٢ 

 ُّيوسف بن بحر الشامي الساحيل الطرابليس ُّ ُّ َّ ْ َ ١٦٥٣ /٢ 

ُّردة بن أيب موسى األشعريُيوسف بن أيب ب ْ َ ْ ١٦٥٤ /٢ 

ُّ يوسف بن هبلول التميمي، أبو يعقوب األنباري ْ ُِ َّ ُ ١٦٥٥ /٢ 

َّيوسف بن ثابت بن قيس بن شامس • َ ٤٤٠[ /٢[ 



 ٤٦٠ 
 ُّيوسف بن جعفر اخلوارزمي َ ُ ١٦٥٦ /٢ 

 ١٦٥٧ /٢ يوسف بن أيب احلكم: ُيوسف بن احلكم بن أيب سفيان، ويقال

َّيوسف بن احلكم بن أيب عقيل الث  ١٦٥٨ /٢ ُّقفيَ

ُّيوسف بن محاد املعني، أبو يعقوب البرصي َ ْ َّْ ُّ َ َ ١٦٥٩ /٢ 

ُّيوسف بن محاد أبو يعقوب اإلسرتاباذي ْ ١٦٦٠ /٢ 

 ٌّيوسف بن حوشب، كويف ْ َ ١٦٦١ /٢ 

ُّ يوسف بن خالد بن عمري السمتي، أبو خالد البرصي َ ُْ ُّ ْ َّ َ ١٦٦٢ /٢ 

 ُّيوسف بن اخلطاب املدين َ َ ١٦٦٣ /٢ 

 َّيوسف بن أيب ذرة َ ١٦٦٤ /٢ 

ُّ يوسف بن الزبري القريش األسدي املكي َُّ ُّ ُ ُّ ١٦٦٥ /٢ 

ٌّيوسف بن الزبري، كويف ُ ُّ ١٦٦٦ /٢ 

 ُّيوسف بن زياد بن عبد اهللا النهدي، أبو عبد اهللا البرصي َ ُّْ َّ ِ ١٦٦٧ /٢ 

ُّ يوسف بن سعد اجلمحي، أبو يعقوب،ويقال َِ  ١٦٦٨ /٢ ُّأبو سعد البرصي: ُ

ُّ يوسف بن سعيد بن مسلم املصييص ِّ ِ َّ َ  ١٦٦٩ /٢ ، أبو يعقوبُ

ُّيوسف بن سعيد البرصي • َْ ٤٤٧[ /٢[ 
 ١٦٧٠ /٢ ُيوسف بن سعيد اجلذامي 

 ُّيوسف بن السفر، أبو الفيض الشامي ََّّ ْ ١٦٧١ /٢ 

ُّيوسف بن سلامن الباهيل، ويقال ْ ُّاملازين، أبو عمر البرصي: َ ُ ١٦٧٢ /٢ 

 ١٦٧٣ /٢ يوسف بن صهيب الكندي الكويف

 ١٦٧٤ /٢ يوسف بن طهامن 

ُّد اهللا بن احلارث األنصاري، أبو الوليد البرصييوسف بن عب َ ُّْ ١٦٧٥ /٢ 

ُّ يوسف بن عبد اهللا بن سالم بن احلارث اإلرسائييل، أبو يعقوب املدين َ َ ١٦٧٦ /٢ 



 ٤٦١ 
ِيوسف بن عبد اهللا بن نجيد بن عمران بن حصني َ ُ ١٦٧٧ /٢ 

 ١٦٧٨ /٢ َيوسف بن عبد اهللا، أبو شبيب 

 ْيوسف بن عبد الرمحن َ ١٦٧٩ /٢ 

ْ يوسف بن عب ُّدة بن ثابت األزدي العتكي املهلبي، أبو عبدة البرصي القصابَ َ ُّْ ُّ َُّّ َ ُ ْ َ ١٦٨٠ /٢ 

َيوسف بن عدي بن زريق بن إسامعيل، ويقال ُ ِ َّيوسف بن عدي بن الصلت بن : َ
ُّبسطام التيمي، أبو يعقوب الكويف ِ 

١٦٨١ /٢ 

َيوسف بن عطية بن باب الصفار األنصاري، السعدي موالهم، أبو س َّ َُّّ ُّ َّ َّ ُّهل البرصي ِ َْ ْ
 اجلفري

١٦٨٢ /٢ 

َّالقسميل، أبو املنذر الكويف الوراق: ُّيوسف بن عطية الباهيل، ويقال َْ ُّ ُ ُّ ١٦٨٣ /٢ 

 ١٦٨٤ /٢ َ يوسف بن عمرو بن يزيد بن يوسف بن جرجس

 ١٦٨٥ /٢ ُّيوسف بن عيسى بن دينار الزهري، أبو يعقوب املروزي

 ُّيوسف بن الغرق بن لـامزة الباهيل َ ُ ِ َ ١٦٨٦ /٢ 

 ْف بن الفيضيوس َ ١٦٨٧ /٢ 

 ْيوسف بن قزغيل الواعظ ُ ِ ١٦٨٨ /٢ 

 ١٦٨٩ /٢ يوسف بن أيب كثري

 ]٤٥٦[ /٢ يوسف بن مازن •
ُّ يوسف بن ماهك بن هبزاذ الفاريس املكي ْ ُِّ َ ُّ َ ١٦٩٠ /٢ 

 َّيوسف بن مبارك املقرئ البغدادي اخلياط َ ُّ ١٦٩١ /٢ 

َّيوسف بن حممد بن ثابت بن قيس بن شامس، ويقال ن ثابت بن حممد بن يوسف ب: َ
ُّقيس بن شامس األنصاري اخلزرجي املدين َُّ َْ َ ُّ َّ َ 

١٦٩٢ /٢ 

ْ يوسف بن حممد بن صيفي، ويقال يوسف بن حممد بن يزيد بن صيفي بن صهيب : َ
ُّبن سنان القريش التيمي املدين ُّ ََ ََّ ُّ ُ 

١٦٩٣ /٢  



 ٤٦٢ 
ُّ يوسف بن حممد بن املنكدر القريش التيمي ْ ََّ ُّْ ُ ُ ١٦٩٤ /٢ 

ُ يوسف بن حممد العصف ْ ُّري، أبو يعقوب اخلراساينُ َ ُ ُّ ١٦٩٥ /٢ 

ُّ يوسف بن مروان النسائي، أبو احلسن الرقي َّ ْ ََّ ١٦٩٦ /٢ 

ُّ يوسف بن مسعود بن احلكم الزرقي األنصاري املدين ُّ ََ َُّ ُّ ١٦٩٧ /٢ 

ُّ يوسف بن املنازل التيمي، أبو يعقوب الكويف ُ ُّ ْ َّ َِ َ ١٦٩٨ /٢ 

ُّ يوسف بن مهران البرصي َْ ْ ِ ١٦٩٩ /٢ 

 ١٧٠٠ /٢ ن راشد بن بالل الَقطَّان، أبو یعقوب الكوفيُّبن موسى ب يوسف

ُّيوسف بن موسى التسرتي، أبو غسان السكري ُُّّ َّ َ ُّ ١٧٠١ /٢ 

ُّ يوسف بن ميمون القريش املخزومي َ ُ ْ َُّ ُ ١٧٠٢ /٢ 

ْ يوسف بن واضح اهلاشمي، أبو يعقوب البرصي املكتب ُ ُّ َْ ُّ ١٧٠٣ /٢ 

ُّيوسف بن حييى القريش، أبو يعقوب البويطي ْ ََ ُ ُّ ْ املرصيُ ِ ١٧٠٤ /٢ 

ُّيوسف بن يزيد بن كامل بن حكيم القريش، أبو يزيد القراطييس املرصي َْ ِ ِ ُِّ َُّ َُ ١٧٠٥ /٢ 

َّ يوسف بن يزيد البرصي، أبو معرش الرباء العطار َ َ ْ َُّّ َ َ ١٧٠٦ /٢ 

ُّ يوسف بن يعقوب بن أيب سلمة املاجشون، أبو سلمة املدين َ ََ ُّ ِ ١٧٠٧ /٢ 

ُّدويس، موالهم أبو يعقوب السلعي البرصيَّيوسف بن يعقوب بن أيب القاسم الس َْ ُّ َّْ ُّ ١٧٠٨ /٢ 

ُّ يوسف بن يعقوب الصفار، أبو يعقوب الكويف ّ َّ ١٧٠٩ /٢ 

 ١٧١٠ /٢ يوسف بن يعقوب 

 ُّيوسف بن يعقوب، أبو عمر النيسابوري َّ ١٧١١ /٢ 

 ١٧١٢ /٢ يوسف بن يعقوب 

 َيوسف بن يونس األفطس ْ َ ١٧١٣ /٢ 

ُّ يوسف القريش األموي املدين ََ َ ُّ ُ ُّ ُ ١٧١٤ /٢ 

 ]٤٧١[ /٢ يوسف أبو احلكم  •



 ٤٦٣ 
 ١٧١٥ /٢ يوسف أبو خزيمة 

 ١٧١٦ /٢ يونس بن أمحد بن يونس 

ُّ يونس بن أيب إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي، أبو إرسائيل الكويف ُ َّ ١٧١٧ /٢ 

 ْيونس بن أرقم الكندي البرصي َ ْ ِ َ ْ َ ١٧١٨ /٢ 

ُّيونس بن بكري بن واصل الشيباين، أبو بكر، ويقال ْ َّْ َ ُّو بكر اجلامل الكويفأب: ُ ُ َّ َ ١٧١٩ /٢ 

 ١٧٢٠ /٢ يونس بن متيم 

ُّ يونس بن جبري الباهيل، أبو غالب البرصي َ َ َ ُْ َ َ ُُّ ُ ١٧٢١ /٢ 

ُّ يونس بن احلارث الثقفي الطائفي َّ ِ َّ ١٧٢٢ /٢ 

َّيونس بن خباب األسيدي، موالهم، أبو محزة ويقال ْأبو اجلهم: َ َ ١٧٢٣ /٢ 

َ يونس بن راشد اجلزري، أبو إسحاق احل َِّ  ١٧٢٤ /٢ َّراينَ

ُّ يونس بن سليم، أبو بكر الصنعاين ُْ َّ َ ١٧٢٥ /٢ 

ُّ يونس بن سيف العنيس الكالعي احلميص ُّْ ُّ ْ َِ َ َ ُْ َ ١٧٢٦ /٢ 

 ١٧٢٧ /٢ يونس بن سيف املدين 

 ١٧٢٨ /٢ يونس بن شعيب 

ُّيونس بن عبد األعىل بن ميرسة بن حفص بن حيان الصديف، أبو موسى املرصي َّ َْ ِ ُّ َ َّ ْ َ ١٧٢٩ /٢ 

 ْد اهللا بن أيب فروةيونس بن عب َ ١٧٣٠ /٢ 

 ١٧٣١ /٢ يونس بن عبد ربه 

 ُّيونس بن عبد الرحيم العسقالين ْ َ ١٧٣٢ /٢ 

ُّيونس بن عبيد اهللا العمريي الليثي، أبو عبد الرمحن البرصي ْ ََّ ُّ ُ ١٧٣٣ /٢ 

ُّ يونس بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبد اهللا، ويقال ْ َ ُّأبو عبيد البرصي: ُ َ ُْ ١٧٣٤ /٢ 

 ١٧٣٥ /٢ يونس بن عبيد

 ُّيونس بن عطاء الصدائي ّ ١٧٣٦ /٢ 



 ٤٦٤ 
 َيونس بن أيب العيزار ْ َ ١٧٣٧ /٢ 

ُّيونس بن أيب الفرات القريش، موالهم، ويقال َ ُ ُّاملعويل، أبو الفرات البرصي : ُ َ َ ْْ ُّ َ ١٧٣٨ /٢ 

 ١٧٣٩ /٢ يونس بن أيب فروة الشامي 

ُّ يونس بن القاسم احلنفي، أبو عمر الياممي َ َُّ َ َ ١٧٤٠ /٢ 

ِّسلم البغدادي، أبو حممد املؤدبُ يونس بن حممد بن م ُّ َُ ْ ١٧٤١ /٢ 

١٧٤٢ /٢ َ يونس بن مسلم بن أيب صغرية 

ُّيونس بن مسلم الضبعي ْ َُ ُّ ١٧٤٣ /٢ 

 ١٧٤٤ /٢ يونس بن مسلم 

َ يونس بن ميرسة بن حلبس اجلبالين احلمريي، أبو حلبس، َ ُّ َ َْ ْ َِ ُ ْ  ١٧٤٥ /٢ 

ُّ يونس بن نافع اخلراساين، أبو غانم املروزي القايض ُّ ْ َُّ ُ ١٧٤٦ /٢ 

 ١٧٤٧ /٢ يونس بن هارون األردين 

ُّيونس بن حييى بن نباتة القريش األموي، أبو نباتة املدين ََ َ ُ ُُّ ُ ُّ ُ ١٧٤٨ /٢ 

ِّيونس بن يزيد بن سنَان املؤدب • َ ُ ِ ٤٩١[ /٢[ 
ْيونس بن يزيد بن مشكان: ِّ يونس بن يزيد بن أيب النجاد، ويقال بن أيب ] ب-[ُ

ُّالنجاد األييل، أبو يزيد القريش ُ ِّ 
١٧٤٩ /٢ 

ُيونس بن أيب يعفور ْ َ ١٧٥٠ /٢ 

ُّيونس بن يوسف بن محاس بن عمرو الليثي املدين َُّ َ َّ ١٧٥١ /٢ 

 ]٤٩٥[ /٢ يونس اإلسكاف •
 ١٧٥٢ /٢ يونس الكذوب 

  )١٧٥٣ /٢ يونس)أ 

  



 ٤٦٥ 
  

  

 

َأبو إبراهيم األشهيل األنصاري امل ُّ َ َُّ َ َ ُّدينْ َ ١٧٥٤ /٣ 

مجاين • ُّ ُّأبو إبراهيم الرت ُ ْ ٦[ /٣[ 
 ١٧٥٥ /٣ أبو إبراهيم الشيباين 

 ١٧٥٦ /٣ أبو إبراهيم املرصي 

ْأبو األبردموىل بني خطمة • َ ٧[ /٣[ 
ُّأبو األبيض العنيس الشاميويقال َّ ُّ ْ َاملدين، من بني زهري بن جذيمة، ويقال: َ ُ َْ ُُّ َ  ١٧٥٧ /٣ من بني عامر: َ

ّأبو أيب األنصار َ  ١٧٥٨ /٣ ُّيُ

ُّ أبو أمحد بن عيل الكالعي الشامي الدمشقي ُّ ُِّّ َّ َِ َ ّ ١٧٥٩ /٣ 

ُّأبو أمحد الزبريي • ُّ ١٠[ /٣[ 
 ١٧٦٠ /٣  أبو أمحد

ُّأبو األحوص البغوي • ََ ١٠[ /٣[ 
ويف • ُّأبو األحوص اجلشمي الكُ ُّ َُ ١٠[ /٣[ 
ويف • ُّأبو األحوص احلنَفي الكُ ُّ َ ١٠[ /٣[ 
 ]١١[ /٣  أبو األحوص الشامي احلميص •
 ]١١[ /٣  أبو األحوص •

 ١٧٦١ /٣  موىل بني ليثأبو األحوص
ويف • ُّ أبو إدام املحاريب الكُ ُّ َِ ِ ُ ١٢[ /٣[ 
ُّ أبو إدريس اخلوالين • َ ١٢[ /٣[ 

ّ أبو إدريس السكوين الشامي، محيص ِ ِ ُّ ُّ ََّّ ُ ١٧٦٢ /٣ 



 ٤٦٦ 
ُّ أبو إدريس اهلمداين املرهبي ْ ُّ ِْ ُ َ ١٧٦٣ /٣ 

 ١٧٦٤ /٣ أبو إدريس

 ١٧٦٥ /٣ أبو إدريس 

 ١٧٦٦ /٣ بو أرطأة أ

  )ُّأبو أروى الدويس األزدي)أ ْ ََّ ُّ ١٧٦٧ /٣ 

 ١٧٦٨ /٣ الُنمیريُّ: ابو ُزَھْیر األنماريُّ، ویقال: ویقال  أبو األزهر

ُّأبو األزهر الباهيل البرصي، اسمه • َْ ْصالح بن درهم: ُّ ِ ١٦[ /٣[ 
 ]١٦[ /٣ ُّأبو األزهر النَّيسابوري •
 ]١٦[ /٣ ِّ أبو األزهر الدمشقي •

ُّاألزهر املرصي أبو  ْ ِ َ ١٧٦٩ /٣ 

 ١٧٧٠ /٣ ُّأبو األزهر اخلراساين 

َّ أبو أسامة احلجام، اسمه • َ  ]١٧[ /٣ زيد: ُ
ُّأبو أسامة الرقي النَّخعي • ُّ ََّ ِّ ١٧[ /٣[ 
ويف • ُّ أبو اسامة القريش الكُ َُّ ُ ١٧[ /٣[ 
 ]١٧[ /٣ ُّ أبو األسباط احلارثي •
 ١٧٧١ /٣ أبو أسباط 

ُأبو إسحاق األشجعي الكو ُّ ْ  ١٧٧٢ /٣ ُّيفَ

 ]١٨[ /٣ ُّ أبو إسحاق الكويف •
داين: ُّأبو إسحاق الكويف، اسمه َ ُّهارون، مه ْ ١٧٧٣ /٣ 

 ١٧٧٤ /٣ أبو إسحاق الكويف 

 ١٧٧٥ /٣ ُّأبو إسحاق الكويف 

ُّ أبو إسحاق احلمييس • ْ َ ُ ١٩[ /٣[ 



 ٤٦٧ 
ويف • ُّ أبو إسحاق السبيعي اهلمداين الكُ ْ ُّ َُّّ َ ١٩[ /٣[ 
ُّ أبو إسحاق الشيباين • ْ َّ ١٩[ /٣[ 
ُّ أبو إسحاق الطالقاين • ْ َّ ١٩[ /٣[ 
ُّ أبو إسحاق الفزاري • َ َ ١٩[ /٣[ 

ٌّ أبو إسحاق القريش، موىل عبد اهللا بن احلارث بن نوفل اهلاشمي حجازي َ ِْ ِ ُِّ ََ ُّ ُ ١٧٧٦ /٣ 

  )١٧٧٧ /٣ أبو إسحاق بن سامل)أ 

 َّأبو إسحاق القنرسيني ِ ١٧٧٨ /٣ 

ُّأبو إسحاق الدويس املدين، موىل بن َ ََّ ُّ ِ  ١٧٧٩ /٣ ي هاشمْ

ُّأبو إسحاق اهلروي  • َ َ ٢٠[ /٣[ 
 ]٢٠[ /٣ ، عن أيب احلويرث أبو إسحاق •
 ١٧٨٠ /٣ ، عن موسى بن أيب عائشةأبو إسحاق 

 ١٧٨١ /٣ أبو إسحاق اخلوارزمي 

َ أبو إرسائيل اجلشمي، اسمه شعيب ُ ُّ َ ُ ١٧٨٢ /٣ 

ُّ أبو إرسائيل املالئي • ِ َ ُ ٢١[ /٣[ 
  )َأبو إرسائيل األنصاري املدين)أ َ ١٧٨٣ /٣ 

ُّأبو أسامء الرحبي • َِّ َ ٢١[ /٣[ 
َ أبو أسامء الصيقل ْ َّ ١٧٨٤ /٣ 

  )١٧٨٥ /٣ أبو أسامء، موىل بني جعفر)أ 

 ]٢٢[ /٣ أبو أسامء، موىل أم سلمة •
ُّ أبو إسامعيل األسلمي • ِْ َ َ ٢٢[ /٣[ 
مذي • ِّ ُّ أبو إسامعيل السلمي الرت ْ ُّ َُّ ٢٣[ /٣[ 
اد  •  ]٢٣[ /٣ َأبو إسامعيل القنَّ



 ٤٦٨ 
ِّسامعيل املؤدب أبو إ • َ ُ ٢٣[ /٣[ 
 ُّأبو إسامعيل السكوين َُّ ١٧٨٦ /٣ 

 ١٧٨٧ /٣ أبو إسامعيل العبدي 

ُّ أبو األسود الدييل، ويقال ُّالدؤيل البرصي، قاضيها،: ِّ َْ ُّ ُّ  ١٧٨٨ /٣ 

ُّأبو األسود السلمي  • َُّ ٢٥[ /٣[ 
  )١٧٨٩ /٣ أبو األسود بن أيب وكيع التميمي) أ 

 ١٧٩٠ /٣ أبو األسود الغفاري 

 ١٧٩١ /٣ أبو األسود 

ُّ أبو األسود املحاريب َ ُ ١٧٩٢ /٣ 

ُّأبو األسود املرادي املرصي • ُّْ َِ ُ ٢٧[ /٣[ 
 ]٢٧[ /٣ أبو األسود •
 ]٢٧[ /٣ أبو األسود •
 ١٧٩٣ /٣ ُّأبو األسود أنصاري 

 ١٧٩٤ /٣ أبو األسود املالكي 

ُّأبو أسيد بن ثابت األنصاري الزرقي املدين ُّ ََ َُّ ُّ ِ َ ١٧٩٥ /٣ 

ِ أبو أسيد الرب •  ]٢٩[ /٣ ادَ
ُّ أبو أسيد  الساعدي األنصاري • ُّ َْ َّ َ ُ ٣٠[ /٣[ 
 ُّأبو األرشس الكويف ُ ١٧٩٦ /٣ 

 ١٧٩٧ /٣ أبو األشد السلمي 

ُّ أبو األشعث اجلرمي ْ َ ١٧٩٨ /٣ 

 ]٣١[ /٣ أبو األشعث الصنعاين •
ُّأبو األشعث العجيل  • ْ ِ ٣٢[ /٣[ 



 ٤٦٩ 
 ١٧٩٩ /٣ أبو األشعث 

 ١٨٠٠ /٣  أبو األشعث 

 ١٨٠١ /٣ أبو األشعث 

ِأبو األشهب العطاردي • ِ َ ُ ٣٢[ /٣[ 
 ١٨٠٢ /٣ أبو األصفر 

ُّأبو األعيس اخلوالين • ْ َ َ ْ َ ٣٢[ /٣[ 
) ١٨٠٣ /٣ أبو األعني)أ 

ُّ أبو أفلح اهلمداين املرصي ْ ِ ُّ ْ َ َ ْ َ ١٨٠٤ /٣ 

ْأبو أمامة بن سهل بن حنَيف • ُ ْ َ ٣٤[ /٣[ 
ُّأبو أمامة الباهيل الصحايب • ُ ٣٤[ /٣[ 

َ أبو أمامة البلوي األنصا ُّ  ١٨٠٥ /٣ ُّريََ

ُّأبو أمية التيمي الكويف: ُ أبو أمامة، ويقال ُ ُّ ْ ّ ََّ ُ ١٨٠٦ /٣ 

• ) ٣٥[ /٣ أبو آمنة ويقال أبو أمية يأيت) أ[ 
) ْأبو أمني)أ َ ُ ١٨٠٧ /٣ 

  )١٨٠٨ /٣ أبو أمية عتبة الدمشقي)أ 

  )١٨٠٩ /٣ أبو أمية التغلبي)أ 

  )١٨١٠ /٣ أبو أمية)أ 

ُّ أبو أمية الشعباين الدمشقي َ ُّْ َِّّ ْ ١٨١١ /٣ 

ُّأبو أمية الضمري • ّْ َّ ُ ٣٧[ /٣[ 
ُّأبو أمية الطرسويس ِ ُ َ َّ ١٨١٢ /٣ 

ُّأبو أمية القشريي • َّْ َ ُ ُ ٣٧[ /٣[ 
ُّ أبو أمية املخزومي، ويقال َّْ َ  ١٨١٣ /٣ ُّاألنصاري، حجازي: ُ



 ٤٧٠ 
 َّأبو أمية بن يعىل َ ُ ١٨١٤ /٣ 

 َّأبو أمية َ ُ ١٨١٥ /٣ 

 ّأبو أمية املختط َ ْ ُ َّ َ ُ ١٨١٦ /٣ 

 ١٨١٧   آمنة الفزاري، كويفأبو: أبو أمية ويقال 

ُّأبو أنس األصبحي • َ ْ َ ٣٩[ /٣[ 
ُّأبو أويس األصبحي املدين • َ َ ُّ َ ْ ْ ََ ُ ٣٩[ /٣[ 
 ١٨١٨ /٣ أبو األوبر احلارثي 

ُّأبو إياس البجيل • َ َ ٣٩[ /٣[ 
ُّأبو إياس املزين • َ ُ ِ ٣٩[ /٣[ 
 ]٤٠[ /٣ ُّأبو أيوب اإلفريقي •
 ]٤٠[ /٣ ُّأبو أيوب األنصاري •
َّأبو أيوب احلط •  ]٤٠[ /٣ ابَ
ُّأبو أيوب الغيالين • ْ َ ٤٠[ /٣[ 

ُّ أبو أيوب املراغي األزدي العتكي ُّ ََ َْ ُّ َ ِ َ ١٨١٩ /٣ 

 ]٤١[ /٣ أبو أيوب اهلاشمي •
 ]٤١[ /٣ أبو أيوب •
 َّأبو أيوب التامر َ ١٨٢٠ /٣ 

 ١٨٢١ /٣ ، غري منسوب أبو أيوب

 ١٨٢٢ /٣ ، عن مسلمة بن خملدأبو أيوب 

 ١٨٢٣ /٣ ، موىل أيب ثعلبةأبو أيوب 

راوي • ُّأبو بحر البكْ َ ْ َ ٤٢[ /٣[ 
 ]٤٢[ /٣ أبو بحرية •



 ٤٧١ 
  )١٨٢٤ /٣ أبو بحر) أ 

• ) ْأبو بحر ثعلبة)أ َ ٤٢[ /٣[ 
ْأبو البخرتي الطائي • َ ٤٢[ /٣[ 
 ْأبو البخرتي َ ١٨٢٥ /٣ 

ي القايض • َ ْأبو البخرت َ ٤٣[ /٣[ 
 ُأبو البخرتي اهلجيمي َ ْ َ ١٨٢٦ /٣ 

 ١٨٢٧ /٣ أبو البخرتي األزدي 

 ١٨٢٨ /٣ أبو البخرتي 

بيعة األنصاري ُ ُّأبو البداح بن عاصم بن عدي بن اجلد بن العجالن بن ض َ ْ َ َ ََ ْ َ ِ َّ ١٨٢٩ /٣ 

 ]٤٤[ /٣ أبو بدر •
 ]٤٤[ /٣ أبو بدر •

 ١٨٣٠ /٣  أبو بردة بن أيب موسى األشعري

• ) ٤٨[ /٣  أبو بردة بن عبد اهللا،) أ[ 
 ١٨٣١ /٣ أبو بردة بن قيس األشعري 

ُّ أبو بردة بن نيار البلوي َ َُ ِ ١٨٣٢ /٣ 

ْأبو بردة األشعري • ُ ٤٩[ /٣[ 
 ]٤٩[ /٣ أبو بردة التميمي الكويف •
) َّأبو بردة الظفري األنصاري)أ َّ ١٨٣٣ /٣ 

 ]٥٠[ /٣ أبو بزرة األسلمي •
 ،ُّأبو الربهسم الزبيدي الشامي َ َ  ١٨٣٤ /٣ 

ّ أبو البزري ََ ١٨٣٥ /٣ 

ُّ أبو برسة الغفاري َُ ِ ْ ١٨٣٦ /٣ 



 ٤٧٢ 
ُّأبو برش البرصي • َْ ْ ِ ٥١[ /٣[ 
ْأبو برش • ُّ العنربي البرصيِ ُّ ٥٢[ /٣[ 
ْأبو برش الكويف البجيل، األمحيس • ِ ٥٢[ /٣[ 
ُّأبو برش اليشكري • َْ ْ ِ ٥٢[ /٣[ 

 ١٨٣٧ /٣ ، مؤذن مسجد دمشق أبو برش

 ١٨٣٨ /٣  أبو برش، غري منسوب

 ١٨٣٩ /٣ ، غري منسوب أبو برش

  )١٨٤٠ /٣ أبو برش) أ 

•  ٥٣[ /٣  أبو برش  املصعبي املروزي[ 
ُّري الساعدي، ويقال أبو بشري األنصا  ١٨٤١ /٣ احلارثي املدين: ُّاملازين، ويقال: َُّّ

ُّأبو برصة الغفاري • َ ِ ٥٥[ /٣[ 
ْأبو بصري العبدي الكويف األعمى ُّ ْ َ ََ ُّ ُ ِ ١٨٤٢ /٣ 

ار الغزال • َّأبو بكَّ َ ٥٥[ /٣[ 
ْأبو بكر بن أمحر • َ ٥٥[ /٣[ 
 ١٨٤٣ /٣  األزهر بن أيب أبو بكر 

ُأبو بكر بن إسحاق بن يسار الق َ ُّريش املطلبيَ ََّ ُ ُّ ِ ١٨٤٤ /٣ 

 ]٥٦[ /٣ أبو بكر بن إسحاق الصاغاين •
 ]٥٦[ /٣ أبو بكر بن أيب األسود •
ُّأبو بكر بن أرصم املروزي • ْ َْ َ ٥٧[ /٣[ 

 ١٨٤٥ /٣ ُّ أبو بكر بن أنس بن مالك األنصاري

ُّ أبو بكر بن أيب أويس املدين • َ َ ْ َ ُ ٥٧[ /٣[ 
 ]٥٧[ /٣ أبو بكر بن أيب اجلهم •



 ٤٧٣ 
ْن حزمأبو بكر ب  • َ ٥٧[ /٣[ 
 ]٥٧[ /٣ ُأبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أيب وقاص •
ُّأبو بكر بن حفص بن عمر األبيل البرصي • َ ُ َْ َُّ ِّ ُ ُ ْ ٥٨[ /٣[ 
 ]٥٨[ /٣ ُأبو بكر بن حويطب احلويطبي •

َ أبو بكر بن خالد بن عرفطة العذري القضاعي ُ ُْ ُ ُْ ١٨٤٦ /٣ 

ُّ أبو بكر بن أيب زهري الثقفي الكويف ُ ُّ َّ َ ُ ١٨٤٧ /٣ 

ُّ أبو بكر بن سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القريش العدوي املدين ََ ََ ُّ َ ُُّ ُ ١٨٤٨ /٣ 

 ]٦٠[ /٣ أبو بكر بن أيب سربة •
ْ أبو بكر بن سليامن بن أيب حثمة َ ْ َُ ١٨٤٩ /٣ 

ُّأبو بكر بن شعيب بن احلبحاب األزدي املعويل البرصي َ ْ ُّ ْْ ُّ َ َْ َ ُ ١٨٥٠ /٣ 

 ْأبو بكر بن شعيب َ ُ ١٨٥١ /٣ 

ُّأبو بكر بن شيبة اخلزامي  • َ ِ ٦٢[ /٣[ 
ُّ أبو بكر بن أيب شيخ السهمي َّ ْ َ ١٨٥٢ /٣ 

• ) ٦٣[ /٣ أبو بكر بن صخري) أ[ 
ُّأبو بكر بن عبد اهللا بن أيب اجلهم القريش العدوي ََ ُّ َ ُ ْ َ ١٨٥٣ /٣ 

ُّ أبو بكر بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام القريش األسدي املدين َ ََ َُّ ُّ َّ ََ ُ ١٨٥٤ /٣ 

 ]٦٥[ /٣ و بكر بن عبد اهللا بن قيس األشعريأب •
ُّأبو بكر بن عبد اهللا بن قيس البكري، برصي ُّ َْ ْ َ ١٨٥٥ /٣ 

ّأبو بكر بن عبد اهللا بن حممد بن أيب سربة بن أيب رهم بن عبد العزى بن أيب قيس بن عبد ود   َ ُ ْ َّْ ُ َ
ُّبن نرص بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب القريش العامر َ ُْ ِ ْ ُّي السربي املدينَ ََ َ ُّ ْ ُّ 

١٨٥٦ /٣ 

ُّ أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مريم الغساين الشامي ُّ ََّّ ١٨٥٧ /٣ 

ُّ أبو بكر بن عبد اهللا الثقفي األصبهاين ُّ َّ ١٨٥٨ /٣ 



 ٤٧٤ 
ِ أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم 

 القريش املدين
١٨٥٩ /٣ 

ُّالرمحن بن أيب سفيان بن حويطب بن عبد العزى احلويطبيأبو بكر بن عبد  • ُ ُْ ُ ْ َ َُّ ٧٤[ /٣[ 
رمة القريش الزهري، حجازي ُّ أبو بكر بن عبد الرمحن بن املسور بن خمَ ُّ ُّ ِ ُِ ْ ْ ١٨٦٠ /٣ 

ُّأبو بكر بن عبيد اهللا بن أنس بن مالك األنصاري البرصي ُّ ١٨٦١ /٣ 

ُّ اخلطاب القريش العدوي املدينُ أبو بكر بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن ََ ََ َُّ َ ُّ ُ َّ ١٨٦٢ /٣ 

ِّ أبو بكر بن عبيد اهللا بن أيب مليكة القريش التيمي املكي ُّ ْ َ ْ َُّ ُّ ُ َ ١٨٦٣ /٣ 

ُّأبو بكر بن عثامن بن سهل بن حنيف األنصاري األويس املدين ْ ََ ََ ُّ ْ ُّ ُ َُ ْ ١٨٦٤ /٣ 

 َّأبو بكر بن عفان َ ١٨٦٥ /٣ 

َأبو بكر بن عيل بن سعيد املرو • ْ  ]٧٧[ /٣ ُّزي القايضَ
ُّ أبو بكر بن عيل بن عطاء بن مقدم الثقفي، موالهم، املقدمي البرصي َْ ُّ ُّ ُِ َِّ ََّ َّ َُ ّ ١٨٦٦ /٣ 

ُّ أبو بكر بن عامرة بن رويبة الثقفي الكويف ِ ُ ُّ ْ ُِ َّ َ َ ُ ١٨٦٧ /٣ 

َأبو بكر بن عمر بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القريش العدوي املد ََ ُّ َ ُّ َ  ١٨٦٨ /٣ ُّينُ

 َّبن عوض البغدادي الغراد أبو بكر َ َ ِ ١٨٦٩ /٣ 

) ١٨٧٠ /٣ أبو بكر بن عمرو بن عتبة الثقفي)أ 

َّأبو بكر بن عياش بن سامل األسدي الكويف احلناط املقرئ ُّ ُ ُّ َ ١٨٧١ /٣ 

 ١٨٧٢ /٣ أبو بكر بن عياش احلميص 

 ١٨٧٣ /٣  بن عياش السلميأبوبكر 

ُّ عمر بن اخلطاب القريش العدوي املدين أبو بكر بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن ََ ََ ُّ َ ُّ ُ ١٨٧٤ /٣ 

ُّ أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري اخلزرجي ثم النجاري املدين، يقال َُّ ْ َْ َُّ َّ ُّ َ ََ :
 اسمه وكنيته واحد: اسمه أبو بكر، وكنيته أبو حممد، ويقال

١٨٧٥ /٣ 

 ]٨٩[ /٣ أبو بكر بن أيب مريم •



 ٤٧٥ 
 ]٨٩[ /٣ أبو بكر بن أيب مليكة •

ُّ أبو بكر بن املنكدر بن عبد اهللا بن اهلدير القريش التيمي ْ َ َّْ َ ُّْ ُ ُ َُ ١٨٧٦ /٣ 

 ]٩٠[ /٣ أبو بكر بن موسى •
ُّ أبو بكر بن أيب موسى األشعري الكويف ُ ُّ ْ َ ١٨٧٧ /٣ 

ُّ أبو بكر بن نافع القريش العدوي املدين، موىل عبد اهللا بن عمر ََ ََ ُّ َ ُّ ُ ١٨٧٨ /٣ 

ُّيش العدوي املدينُ أبو بكر بن نافع القر َ ََ ُّ َ ١٨٧٩ /٣ 

ُّأبو بكر بن نافع العبدي البرصي • َ ُّ ْ َْ ٩٣[ /٣[ 
ْ بن أنس  ١٨٨٠ /٣ َّ أبو بكر بن النرض

ْ هاشم بن القاسم البغدادي ْ بن أيب النرض ُّ أبو بكر بن النرض َْ َّ َّ ١٨٨١ /٣ 

ُّ أبو بكر بن الوليد بن عامر الزبيدي الشامي َّ ُّ ُّ ١٨٨٢ /٣ 

ْ األنصاري السلمي املدين أبو بكر بن حييى بن ا ُّلنرض ُّ ََّ ََّ ُّ ١٨٨٣ /٣ 

َّأبو بكر األبيل  العطار • َ ُِّ ُ ٩٦[ /٣[ 
ُّأبو بكر األنصاري املدين • َ َ ُّ ٣/  

 ١٨٨٤ /٣ ََ أبو بكر بن احلكمي

بري • ُّأبو بكر احلنَفي الكَ َ ٩٦[ /٣[ 
 ]٩٦[ /٣ َّأبو بكر احلنفي الصغري •
ُّأبو بكر الصاغاين • َّ ٩٦[ /٣[ 
 ]٩٦[ /٣ ديقِّأبو بكر الص •

 ١٨٨٥ /٣  أبو بكر العنيس

ُّأبوبكر  العنيس ْ َ ١٨٨٦ /٣ 

ُّأبو بكر الغفاري • ِ ٩٧[ /٣[ 
 ١٨٨٧ /٣ أبو بكر الكليبي، وليس هو بعباد بن صهيب 



 ٤٧٦ 
ُّأبو بكر املديني  َ ١٨٨٨ /٣ 

 ١٨٨٩ /٣ أبو بكر املديني 

 ١٨٩٠ /٣ َأبو بكر املديني 

ُّ أبو بكر النهشيل الكويف ُ َُّ ْ َّ ١٨٩١ /٣ 

ُّذيل البرصيُ أبو بكر اهل َْ ُّ َ ١٨٩٢ /٣ 

رة الثقفي • ِأبو بكْ َّ َ ١٠٢[ /٣[ 
ري التيمي • ُّأبو بكَ ْْ َُّ ١٠٢[ /٣[ 

ُ أبو بكري النخعي الكويف َُّ َّْ ُ ١٨٩٣ /٣ 

ُّ أبو بلج الفزاري الواسطي، ويقال ُّ ُّالكويف: َْ ُ ١٨٩٤ /٣ 

َّأبو بلج الصغري َْ ١٨٩٥ /٣ 

 َأبو البالد ِ ١٨٩٦ /٣ 

 ١٨٩٧ /٣ ُّأبو بالل األشعري الكويف 

 ١٨٩٨ /٣ أبو بالل العجيل 

ُّأبو التجيب املرصي • ْ ِ َّ ١٠٦[ /٣[ 
ويف • ُّأبو حتيي احلنَفي الكُ ُّ َ ْ ِ ١٠٦[ /٣[ 
ُّأبو تقي احلميص األكرب • ّ ِ َ ١٠٦[ /٣[ 
ُّ أبو تقي احلميص األصغر • ّ ِ َ ١٠٦[ /٣[ 
ُّأبو تـميلة املروزي • ْ َ ُ ١٠٦[ /٣[ 
ُّأبو متيم اجليشاين • ْ َ ِ َ ١٠٦[ /٣[ 
 ١٨٩٩ /٣ أبو متيم 

ُّأبو متيمة اهلجيمي • ِ ِْ َ ُ َ ١٠٧[ /٣[ 
ُّأبو توبة احللبي • ََ ْ َ ١٠٧[ /٣[ 



 ٤٧٧ 
 ُّأبو توبة القاص البرصي َ ْْ َ ١٩٠٠ /٣ 

 ]١٠٧[ /٣ أبو التياح الضبعي •
ويف • ُّأبو ثابت الثعلبي الكُ ُّ ْ َّ ١٠٨[ /٣[ 
ِأبو ثابت املديني • َ ١٠٨[ /٣[ 
 ١٩٠١ /٣  األشجعيأبو ثعلبة 

ُّ أبو ثعلبة اخلشني َ ُ َ ْ َ ١٩٠٢ /٣ 

ِّأبو ثفال املري • ُ ِ ١١١[ /٣[ 
  )َّأبو ثاممة الثقفي)أ َُ ١٩٠٣ /٣ 

ٌّ أبو ثاممة القامح احلناط، حجازي َ ِ َّ َ َّ ََ ُ ١٩٠٤ /٣ 

١٩٠٥ /٣  أبو ثور بن عكرمة 

ُّ أبو ثور األزدي احلداين الكويف ُ ُّ َّ ُْ ُّ َْ َ ١٩٠٦ /٣ 

لبي • َ ُّأبو ثور الك ْ ْ َ ١١٣[ /٣[ 
  )١٩٠٧ /٣ أبو ثور الفهمي) أ 

يَّأبو الثو • ُّرين القريش اجلمحي املكِّ ُّ ُ َ ََ ُِ ُِّ ْ ١١٣[ /٣[ 
ويف • ُّأبو اجلارود األعمى الكُ َ ْ َ ١١٤[ /٣[ 

ُّ أبو اجلارية العبدي البرصي َ ُّ ْ َْ ١٩٠٨ /٣ 

 ١٩٠٩ /٣  أبو جبري

 ُّأبو اجلبل اليامين َ َ ١٩١٠ /٣ 

ُّ أبو جبرية بن الضحاك األنصاري َّ ََّ ِ ١٩١١ /٣ 

 ْأبو جبرية األنصاري ِ َ ١٩١٢ /٣ 

ُّحاف التميمي الربمجيَأبو اجل • ُ ُُّ َّ َّ ١١٦[ /٣[ 
ُّأبو جحيفة السوائي • ُّ َ ْ َ ُ ١١٦[ /٣[ 



 ٤٧٨ 
 ١٩١٣ /٣ َّ أبو اجلراح

ْ أبو اجلراح املهري َ ََّ ١٩١٤ /٣ 

ُّ أبو جرو املازين ْ َ ١٩١٥ /٣ 

ُّ أبو جري اهلجيمي التميمي ُّ ْ ََّ َ ّ ُُ ١٩١٦ /٣ 

ُّ أبو اجلعد الضمري ْْ َّ َ ١٩١٧ /٣ 

ُّأبو اجلعد الغطفاين • َ َ ْ َ ١١٨[ /٣[ 
ُّ أبو جعفر بن حممد بن ركانة القريش املطلبي َ َُّ ُ ُّ ِ ُ ١٩١٨ /٣ 

ِّ أبو جعفر األنصاري املدين املؤذن َ ُ َُّ َ ُّ ١٩١٩ /٣ 

 ]١١٩[ /٣ أبو جعفر الباقر •
ُّأبو جعفر اخلطمي املدين • َ َ ُّْ َ ١١٩[ /٣[ 

ُّ أبو جعفر الرازي َّ ١٩٢٠ /٣ 

ُّأبو جعفر السمناين • ْ ِّ ١٢٢[ /٣[ 
 ١٩٢١ /٣ يفَّ أبو جعفر الفراء الكو

ُّأبو جعفر القارئ املدين َ َ ١٩٢٢ /٣ 

 ]١٢٤[ /٣ أبو جعفر •
 ١٩٢٣ /٣  أبو جعفر، غري منسوب

 ]١٢٥[ /٣ أبو جعفر •
ُّأبو مجرة الضبعي • َ ُ ْ َ ١٢٥[ /٣[ 

ُّ أبو مجعة األنصاري ُ ُ ١٩٢٤ /٣ 

ُّأبو مجيع اهلجيمي • َ ُْ َ ُ ١٢٦[ /٣[ 
ويف • ُّأبو مجيلة الطهوي الكُ ُّ َ ُّ َ ١٢٦[ /٣[ 
ل • َ  ]١٢٦[ /٣ ُّبيْأبو جناب الك



 ٤٧٩ 
ري • ُّأيو اجلنوب اليشكُ َْ ١٢٦[ /٣[ 
َأبو جهضم • ْ َ ١٢٦[ /٣[ 
ُّأبو اجلهم اجلوزجاين • ُ َْ ١٢٦[ /٣[ 
ُّأبو اجلهم احلنَفي • َ َْ ١٢٧[ /٣[ 

ْأبو اجلهم اإليادي َ ١٩٢٥ /٣ 

ظيل • ُّأبو جهمة احلنْ َ ْ َ ١٢٧[ /٣[ 
َ أبو جهيم بن احلارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن عمر َ ِّ ُّ ْ و بن مبذول، وهو عامر بن َ

َّأبو جهيم بن احلارث بن الصمة بن حارثة بن احلارث بن زيد : مالك بن النجار، ويقال ِّ ُ
ُّبن مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج األنصاري ُْ َ َ 

١٩٢٦ /٣ 

ُّأبو اجلواب الضبي • َِّ ََّّ ١٢٨[ /٣[ 
ُّ أبو اجلودي األسدي الشامي ََّ ُّ َْ ُ ١٩٢٧ /٣ 

ُّأبو اجلوزاء الربعي • َّ ََ ْ ١٢٩[ /٣[ 
ُّأبو اجلويرية اجلرمي • ْ َ َُ ١٢٩[ /٣[ 

َّأبو اجلويرية الصغري َْ ُ ١٩٢٨ /٣ 

ُّأبو اجلالس الشامي • َُّ َ ١٢٩[ /٣[ 
َ أبو اجلالس ُ ١٩٢٩ /٣ 

 ]١٣٠[ /٣ أبو حاتم الرازي •
ُّ أبو حاتم املزين َ ُ ١٩٣٠ /٣ 

ُّأبو حاجب العنَزي • َِ ١٣٠[ /٣[ 
ُّث الكرماين أبو احلار ْ ِ ١٩٣١ /٣ 

ُّ أبو حازم بن صخر بن العيلة، البجيل األمحيس ُّ َ َ َ َْ ْ ١٩٣٢ /٣ 

 ]١٣١[ /٣ أبو حازم األشجعي •



 ٤٨٠ 
ُّأبو حازم األعرج املدين • َ َ ١٣١[ /٣[ 

ُّ أبو حازم األنصاري البيايض ُّ ١٩٣٣ /٣ 

ُّأبو حازم التامر املدين َ ََّ ّ ١٩٣٤ /٣ 

ُّ أبو حازم البجيل األمحيس ُّْ َ َ َ ١٩٣٥ /٣ 

ُّارض األزديأبو ح • ْ َ ِ ١٣٣[ /٣[ 
ُّأبو احلباب املدين • َ َ َ ُ ١٣٣[ /٣[ 

ُّ أبو حبة البدري األنصاري َ َّ َْ ١٩٣٦ /٣ 

ُّأبو حبة بن غزية األنصاري املازين النجاري َّ ُّ َّ َُّ َّ ِ َ ١٩٣٧ /٣ 

َّ أبو حبيب بن يعىل بن منية التميمي َْ ُ َْ ١٩٣٨ /٣ 

  )١٩٣٩ /٣ أبو حبيبة)أ 

ُّ أبو حبيبة  الطائي َّ ١٩٤٠ /٣ 

ُّو حدرد األسلمي املدين أب ُّ َْ َْ ِ َ َ ١٩٤١ /٣ 

ُّأبو حذيفة األرحبي • َ ُ ١٣٧[ /٣[ 
ُّأبو حذيفة النَّهدي • ْ َُ ١٣٧[ /٣[ 

ْ أبو حذيفة غري منسوب َ ُ ١٩٤٢ /٣ 

ُّ أبو حرب بن أيب األسود الدييل ِّ ١٩٤٣ /٣ 

ُّ أبو حرب بن زيد بن خالد اجلهني َ ُ ١٩٤٤ /٣ 

 ١٩٤٥ /٣ أبو حرب 

 ]١٤١[ /٣ أبو حرمل العامري •
ُّو حرملة األسلميأب • َْ َ ١٤١[ /٣[ 

 ١٩٤٦ /٣  أبو حرملة الشيباين

ُّأبو حرة البرصي • َ ُْ َّ ١٤١[ /٣[ 



 ٤٨١ 
ُّأبو حرة الرقايش • َّ َّ ُ ١٤١[ /٣[ 
ِأبو حريز األزدي • َ ١٤٢[ /٣[ 

 ١٩٤٧ /٣  أبو حريز غري منسوب

َأبو حريز أو حريز • ِ َ ١٤٢[ /٣[ 
 ُّأبو حريز املوقفي املرصي ْ َْ ِ َ ْ ِ ١٩٤٨ /٣ 

ّأبو حرة ال •  ]١٤٢[ /٣ رقايشُ
 ]١٤٢[ /٣ حريز: أبو حريز، ويقال •
ُّأبو حزرة املدين القاص • ََ َُّ َ ْ ١٤٢[ /٣[ 

ْأبو حزرة ُ ١٩٤٩ /٣ 

َ أبو حسان األعرج َّ َ ١٩٥٠ /٣ 

ِأبو حسان العامري، أفلت بن خليفة • َ َّ َ ١٤٤[ /٣[ 
ُّأبو حسان القييس، • ْ ََ َّ  ١٤٤[ /٣[ 
 ١٩٥١ /٣ أبو احلسن األسدي 

 ١٩٥٢ /٣ أبو احلسن البلدي 

َّأبو احلسن التيمي الصائغ • ُّْ َّ ١٤٤[ /٣[ 
ٌّ أبو احلسن اجلزري، شامي ُّ َ َ ١٩٥٣ /٣ 

ُّ أبو احلسن العسقالين ْ َ ١٩٥٤ /٣ 

ويف • ُّ أبو احلسن املزين الكُ ُّ َ ُ ١٤٥[ /٣[ 
ُّ أبو احلسن امليموين • ُ ْ َ ١٤٥[ /٣[ 

ْ أبو احلسن موىل بني نوفل َ ١٩٥٥ /٣ 

َ أبو احلسن، موىل أم قيس بنت حمص ْ ِ ْ َ َن األسديةُ َ ١٩٥٦ /٣ 

 ١٩٥٧ /٣  أبو احلسن، غري منسوب



 ٤٨٢ 
 ١٩٥٨ /٣  أبو احلسن، غري منسوب

ُّ أبو احلسناء الكويف ُ ْ َ ١٩٥٩ /٣ 

يل • ْ ُّأبو احلسني العك ُ ُ ١٤٨[ /٣[ 
ُّأبو حصني بن أمحد بن عبيد اهللا بن يونس الريبوعي • ِ َ ١٤٨[ /٣[ 

َّ أبو حصني بن حييى بن سليامن الرازي ُ ِ َ ١٩٦٠ /٣ 

َأبو حصني األس •  ]١٤٩[ /٣ ُّديَ
ُّأبو احلصني احلجري املرصي • ْ َِ َ ْ ُ ١٤٩[ /٣[ 

ُّ أبو احلصني الفلسطيني ْ َْ ِ َ ُ ١٩٦١ /٣ 

 ]١٤٩[ /٣ ُأبو حفص بن عمر •
ُّأبو حفص بن العالء املازين • ِ َ ١٤٩[ /٣[ 
 ]١٥٠[ /٣ أبو حفص األبار •

ُّ أبو حفص البرصي َْ ١٩٦٢ /٣ 

ُّ أبو حفص الدمشقي ِّ ١٩٦٣ /٣ 

ُّأبو حفص الصرييف • َْ  ]١٥١[ /٣ ّ الفالسَّ
ْ أبو حفصة، موىل عائشة َ ١٩٦٤ /٣ 

ْأبو حفصة ويقال •  ]١٥١[ /٣ أبو حفص، احلبيش: َ
م  البجيل • ُّأبو احلكَ َ َ َ ١٥١[ /٣[ 

ُّ أبو احلكم البجيل َ َ ١٩٦٥ /٣ 

ُّأبو احلكم السلمي • َُّ ١٥١[ /٣[ 
م العنَزي البرصي • ُّأبو احلكَ ُّ َ َ ١٥٢[ /٣[ 
م العنَزي الواسط • ُّأبو احلكَ َ  ]١٥٢[ /٣ ُّيَ

َ أبو احلكم، موىل بني ليث َ ١٩٦٦ /٣ 



 ٤٨٣ 
 ]١٥٢[ /٣ أبو احلكم يوسف •
 ١٩٦٧ /٣ أبو احلكم 

 ُّأبو احلكم األزدي ْ َ ١٩٦٨ /٣ 

  )١٩٦٩ /٣ ُأبو احلكم البناين)أ 

 ١٩٧٠ /٣  أبو حكيم

 ١٩٧١ /٣ ابن حلبس: َ أبو حلبس، وقيل

 ١٩٧٢ /٣ أبو احللبس 

َّأبو محان، ويقال • َّمحان، ويقال: ِ  ]١٥٤[ /٣ ُْمحران: ِ
 ١٩٧٣ /٣  أبو احلمراء

ُّأبو محزة بن سليم الرستني احلميص • ْ ُّ ْ َّ ُِ َ َ ْ ََ ١٥٥[ /٣[ 
َّأبو محزة األعور القصاب • َ ْ َ ١٥٥[ /٣[ 
ُّأبو محزة البرصي، ويقال • َْ ْ  ]١٥٥[ /٣ أبو حازم: َ
ُّأبو محزة الثاميل • ُّ ْ َ ١٥٥[ /٣[ 
ُّأبو محزة السكري املروزي • َ ُِّ ْ َُّ ١٥٥[ /٣[ 
ْأبو مح • ُّزة الصرييفَ ْ َّ ١٥٥[ /٣[ 
َّأبو محزة العطار • َ ١٥٥[ /٣[ 
َّأبو محزة القصاب • َ َ ١٥٥[ /٣[ 
 ]١٥٥[ /٣  أبو محزة، موىل األنصار •
 ]١٥٥[ /٣  أبو محزة •
 ]١٥٥[ /٣ أبو محزة •

ٌّ أبو محيد الرعيني، شامي ُّ ْ ُّ َْ َ ُ ١٩٧٤ /٣ 

ُّأبو محيد الساعدي األنصاري املدين َّ َْ َ ُّ ُّ َ ُ ١٩٧٥ /٣ 



 ٤٨٤ 
َأبو مح • ُّيد العوهي احلميصُ ْ ُِّ ْ َ ْ ١٥٦[ /٣[ 
ِّأبو محيد املصييص • ِْ َ ُ ١٥٧[ /٣[ 

ُ أبو محيد موىل مسافع ْ َ ُ ١٩٧٦ /٣ 

ُ أبو حنيفة الكويف ِ َ ١٩٧٧ /٣ 

ويف •  ]١٥٧[ /٣ َأبو حنيفة الكُ
ُّأبو احلواري العمي • ِّ ََ َ ١٥٧[ /٣[ 
َّأبو احلوراء السعدي • َْ ١٥٧[ /٣[ 

ْ أبو حومل، ويقال  ١٩٧٨ /٣ ُّحرمل العامري: َ

ُّأبو احلويرث الزرقي • َ ُّ ١٥٨[ /٣[ 
ْ أبو احلويرث َ ُ ١٩٧٩ /٣ 

)ْأبو احلويرث حفص من ولد عثامن بن أيب العاص)أ َ ُ ١٩٨٠ /٣ 

ِّأبو حي املؤذن • ّ َ ١٥٨[ /٣[ 
ُّأبو حيان التيمي • َّ َّ َ ١٥٨[ /٣[ 
 َّأبو حيان التوحيدي َ ١٩٨١ /٣ 

ُّأبو حية بن قيس الوادعي اخلاريف اهلمداين ْ ُّ ْ ََّ ُّ َ ُّ الكويفَ ُ ١٩٨٢ /٣ 

َّأبو حية الكلبي • َ ١٦٠[ /٣[ 
ُّأبو حيوة احلرضمي احلميص • ْ ُّ َِ ْ ْ َ ١٦٠[ /٣[ 

ُّ أبو خالد البجيل األمحيس الكويف ُ ُّ ُّْ َ َ َ ١٩٨٣ /٣ 

ُّأبو خالد الداالين األسدي الكويف ُّ َ َُّ َّ ١٩٨٤ /٣ 

 ]١٦٢[ /٣ ُّأبو خالد الواسطي •
ويف • ُّأبو خالد الوالبي الكُ ُّ ِ ١٦٣[ /٣[ 
ُّو خالد موىل آل جعدة بن هبرية القريش املخزومي أب َْ َ ُّ ُ َ ُ ْ َ ١٩٨٥ /٣ 



 ٤٨٥ 
 ١٩٨٦ /٣ أبو خالد

 ]١٦٤[ /٣ أبو خالد •
 ]١٦٤[ /٣ أبو خداش الرشعبي •
ُّأبو خراش الرعيني • ُّْ َ ِ ١٦٤[ /٣[ 
ُّأبو خراش السلمي، ويقال • ُّ ََ  ]١٦٤[ /٣ ُّاألسلمي: ِ

ُّ أبو خزامة السعدي َّ َ ِ ١٩٨٧ /٣ 

ْ أبو خزيمة العي َْ َ ُّذي البرصيُ َ ُّْ ١٩٨٨ /٣ 

ُّأبو خزيمة املزين • َ َُ ْ ُ ١٦٥[ /٣[ 
ُّأبو خشينة الثقفي البرصي • َ ْْ ُّ َّ َ ُ ١٦٥[ /٣[ 
ُّأبو اخلصيب القييس • ْ ََ ِ ١٦٥[ /٣[ 

ُّ أبو اخلطاب الدمشقي ِّ َّ َ ١٩٨٩ /٣ 

ُّ أبو اخلطاب املرصي ْ ِ َّ َ ١٩٩٠ /٣ 

ُّ أبو اخلطاب اهلجري َ َ ١٩٩١ /٣ 

ْأبو اخلطاب محيد بن يزيد البرص •  ]١٦٦[ /٣ ُّيَ
 ١٩٩٢ /٣  أبو اخلطاب

ُّأبو خلدة السعدي • ْ َّ َ ْ َ ١٦٨[ /٣[ 
ُّ أبو خلف األعمي البرصي َْ َ َ ١٩٩٣ /٣ 

ُّأبو خلف العمي البرصي • َ َْ ُّ ِّ َ َ ١٦٩[ /٣[ 
ُّ أبو خليفة الطائي البرصي َْ ُّ َّ ١٩٩٤ /٣ 

ويف • ُّأبو اخلليل احلرضمي الكُ ُّ َْ َ ١٦٩[ /٣[ 
ُّأبو اخلليل الضبعي • ُّ ١٧٠[ /٣[ 
 ]١٧٠[ /٣ بو اخلليل أو ابن اخلليلأ •



 ٤٨٦ 
 ١٩٩٥ /٣ أبو اخلنساء 

 ١٩٩٦ /٣ َّأبو خالد

ُأبو خيثمة زهري بن حرب • ْ َ ١٧١[ /٣[ 
ُأبو خيثمة زهري بن معاوية • َ ُ ْ َ ١٧١[ /٣[ 
ُّأبو اخلري مرثد بن عبد اهللا اليزين • َ َ ْ َ ْ َ ١٧١[ /٣[ 
) ١٩٩٧ /٣ أبو دراس: أبو دارس، ويقال)أ 

) ُّأبو داود األنصاري)أ ْ  ١٩٩٨ /٣ ُّ ثم املازينَ

َأبو داود األعمى • ْ َ ١٧٢[ /٣[ 
َّأبو داود احلراين • َ ١٧٢[ /٣[ 
ُّأبو داود احلفري • َ َ ١٧٢[ /٣[ 
ُّأبو داود الطياليس • َ َّ ١٧٢[ /٣[ 
 ]١٧٣[ /٣ أبو داود •
 ُّأبو داود املدين َ َ ١٩٩٩ /٣ 

 ٢٠٠٠ /٣ أبو داود 

 ٢٠٠١ /٣ ُّأبو داود الواسطي 

 ٢٠٠٢ /٣ أبو داود 

ُّرداء األنصاريَّأبو الد • ْ ١٧٤[ /٣[ 
ُّأبو الدمهاء العدوي البرصي • َ ُّ َْ َ َّْ ١٧٤[ /٣[ 

اء البرصي األصغر ْ ْأبو الدمه ُّ ََ ْ َّ ٢٠٠٣ /٣ 

ُّأبو دوس اليحصبي • ْ َ ْ َ ١٧٤[ /٣[ 
َأبو الدنيا األشج • ُّ ١٧٤[ /٣[ 
 ٢٠٠٤ /٣ َّأبو الدمهاء خادم أنس 



 ٤٨٧ 
ُّأبو ذبيان التميمي • ِ َّ ْ ُ ١٧٦[ /٣[ 

َأبو ذر الغفار  ٢٠٠٥ /٣ ُّيِ

 ُّأبو ذر بن مسلم األزدي ْ َ ٢٠٠٦ /٣ 

ُّ أبو راشد احلرباين احلمريي الشامي احلميص، ويقال ْ ُّ ْ ُِّ َِّ ُّ ْ  ٢٠٠٧ /٣ الدمشقي: ُ

 ٢٠٠٨ /٣  أبو راشد

 ٢٠٠٩ /٣ ّأبو راشد صاحب املغازي 

 ]١٨٠[ /٣ َّأبو رافع الصائع •
ُّ أبو رافع القبطي ْ ِ ٢٠١٠ /٣ 

ّ أبو رافع املدين القاص • ُّ َ َ ١٨٢[ /٣[ 
 ٢٠١١ /٣  أبو رافع، غري منسوب

 ]١٨٢[ /٣ أبو رافع •
 ٢٠١٢ /٣ أبو رافع 

  )٢٠١٣ /٣ أبو رافع)أ 

) ٢٠١٤ /٣ َّأبو الرباب)أ 

ُّ أبو الربيع الزهراين • َّ ١٨٣[ /٣[ 
ّأبو الربيع السامن • َّ ١٨٣[ /٣[ 

ُّأبو الربيع املدين ََّ َ ٢٠١٥ /٣ 

ّأبو الربيع املهري املرصي • ْ َ ١٨٤[ /٣[ 
 ٢٠١٦ /٣ ويفَّأبو الربيع الك 

ُّ أبو ربيعة اإليادي َ ٢٠١٧ /٣ 

ُّأبو رجاء األزدي احلداين • َّ ُْ ُّ َ ١٨٥[ /٣[ 
ُّأبو رجاء اجلزري • َ َ ١٨٥[ /٣[ 



 ٤٨٨ 
ُّأبو رجاء اخلراساين اهلروي • َُ َ ُّ ١٨٥[ /٣[ 
ُّأبو رجاء العطاردي • َُ ١٨٥[ /٣[ 
 ]١٨٥[ /٣ أبو رجاء •

 ٢٠١٨ /٣  عن أيب الصلتأبو رجاء

ُّأبو الرجال األنصاري ا • َ ُّملدينِّ َ َ ١٨٦[ /٣[ 
ُّ أبو الرحال األنصاري البرصي َ ُّ َّْ َّ ٢٠١٩ /٣ 

ُّ أبو الرحال الطائي َِّ َّ َّ ٢٠٢٠ /٣ 

ُّأبو الرداد الليثي • ََّّ َّ ١٨٧[ /٣[ 
ٌّ أبو رزيق، حجازي ْ َُ ٢٠٢١ /٣ 

ُّأبو رزين العقييل • ْ َُ َ ١٨٧[ /٣[ 
 ٢٠٢٢ /٣ َ أبو رزين

ْأبو رشدين كريب • َ ُ ْ ِ ١٨٨[ /٣[ 
ُّأبو رفاعة العدوي ََ ٢٠٢٣ /٣ 

 ]١٨٩[ /٣ أبو رفاعة •
ُّ أبو رفيع املخدجي الكناين الفلسطيني، وقيل ُّ ُّ ْ َُ ِ ِ َ ْ ُ  ٢٠٢٤ /٣ رفيع: َ

ُّ أبو الرقاد النخعي الكويف ُ ُّ َُّ َّ َ ٢٠٢٥ /٣ 

ْ أبو رمثة البلوي ِ ٢٠٢٦ /٣ 

ْأبو رملة • َ ١٩٠[ /٣[ 
 ٢٠٢٧ /٣ أبو رملة 

) ٢٠٢٨ /٣ أبو رملة)أ 

ُّأبو رهم السامعي • َّ ُْ ١٩٠[ /٣[ 
ُّهم الغفاريُأبو ر • ِ ١٩١[ /٣[ 



 ٤٨٩ 
ْأبو رواحة يزيد بن أهيم • ََ ١٩١[ /٣[ 
ُّأبو روح الشامي • ََّ ْ ١٩١[ /٣[ 
ُّأبو روح العتكي • َ َ ١٩١[ /٣[ 
ُّأبو روق اهلمداين عطية بن احلارث • ْ ََ ْ ١٩١[ /٣[ 

 ٢٠٢٩ /٣  أبو رحيانة األزدي

ُّأبو رحيانة السعدي البرصي، عبد اهللا بن مطر • َ ُّ ْْ َّ َْ ١٩١[ /٣[ 
 ٢٠٣٠ /٣ ِأبو ريمة 

ُّأبو الزاهرية احلميص • ْ ِ ١٩٢[ /٣[ 
 ٢٠٣١ /٣  أبو زايد، أو أبو زيد

ُّأبو زبيد عبثر بن القاسم الكويف • َ ْ ْ ََ ُ ١٩٣[ /٣[ 
ُّأبو الزبري املكي، حممد بن مسلم بن تدرس • ُّ ١٩٣[ /٣[ 
ْأبو زرارة املرصي، ليث بن عاصم • ِ ُ ١٩٣[ /٣[ 

ُّهللا البجيل الكويفَ أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد ا ُ ُّ َ َ ٢٠٣٢ /٣ 

ُّعبد الرمحن بن عمرو الدمشقي: ُأبو زرعة • ِّ ١٩٥[ /٣[ 
 ]١٩٥[ /٣ أبو زرعة احلافظ •
َّأبو زرعة حييى بن أيب عمرو السيباين • ْ َ ١٩٥[ /٣[ 

 ٢٠٣٣ /٣  أبو زرعة

ْأبو الزعراء األزدي • ََّ ١٩٥[ /٣[ 
ُّأبو الزعراء اجلشمي • ُِ َ ْ َّ ١٩٥[ /٣[ 
َأبو الزعرا • ْ ُّء الطائيَّ َّ ١٩٥[ /٣[ 
ْأبو زكري املدين، حييى بن حممد بن قيس • َ َُّ َ ُْ َ ١٩٥[ /٣[ 
ُّأبو زميل، سامك بن الوليد احلنَفي • َ َ َِ ْ ُ ١٩٥[ /٣[ 



 ٤٩٠ 
ْأبو الزناد عبد اهللا بن ذكوان • َ ِّ ١٩٥[ /٣[ 

ُّ أبو زهري الثقفي َْ َّ َ ُ ٢٠٣٤ /٣ 

ُّأبو زهري عبد الرمحن بن مغراء الدويس • َّ ُْ َ ْ َ ١٩٦[ /٣[ 
ُّأبو زهري العالء بن زهري األزدي • ْ ُ َُ َ َْ ١٩٦[ /٣[ 
ُّأبو زهري النُّمريي • ْ َ ُ ١٩٦[ /٣[ 
ُّأبو زياد الشامي • َّ ١٩٦[ /٣[ 

ُّأبو زياد الشامي الغساين َّ َُّ َّ ٢٠٣٥ /٣ 

ُّ أبو زياد الكاليب اللغوي َ ُّ َ ِ ِ ٢٠٣٦ /٣ 

ري الشامي • ُّأبو زياد عبيد اهللا بن زيادة البكْ َّ ُّ َ ١٩٦[ /٣[ 
ْزيد األنصاريأبو  • َ ١٩٧[ /٣[ 
ُّأبو زيد األنصاري النَّحوي • ُّ ْ ١٩٧[ /٣[ 

ُّ أبو زيد القريش املخزومي الكويف ُ ُّ َ ْْ ََ ُّ ُ ٢٠٣٧ /٣ 

ُّ أبو زيد اهلروي • َْ َ َ ١٩٧[ /٣[ 
َ أبو زيد موىل بني ثعلبة ْ َ ْ َ ٢٠٣٨ /٣ 

ْ أبو زيد َ ٢٠٣٩ /٣ 

ْ أبو زيد َ ٢٠٤٠ /٣ 

ْ أبو زينب، موىل حازم بن حرملة الغفاري، ح  ٢٠٤١ /٣ جازيَ

ُّأبو ساسان الرقايش • ِ َ َّ ٢٠٠[ /٣[ 
ُّأبو سامل اجليشاين • ْ َ ٢٠٠[ /٣[ 

ُّأبو السائب األنصاري املدين، ََّ َ ُّ ْ  ٢٠٤٢ /٣ 

ُأبو السائب سلم بن جنَادة • ْ َ َّ ٢٠٠[ /٣[ 
ُّأبو سبأ التنُوخي • َّ ٢٠١[ /٣[ 



 ٤٩١ 
ُّ أبو سربة النخعي ََ َّ ْ ٢٠٤٣ /٣ 

ْأبو سخيلة َُ ٢٠٤٤ /٣ 

ُأبو رسوعة عقبة • َ َ ْ  ]٢٠٢[ /٣  بن احلارثِ
ِأبو رسحية الغفاري، حذيفة بن أسيد • َِ ُّ َ ِ َ ٢٠٢[ /٣[ 

ُّ أبو سعد بن أيب فضالة األنصاري احلارثي ََ ُّ َْ َ ٢٠٤٥ /٣ 

ُّ أبو سعد األزدي الكويف ُ ُّ ِ ْ َ ٢٠٤٦ /٣ 

ِأبو سعد رشحبيل بن سعد • ْ َ ُ ٢٠٣[ /٣[ 
ُّ أبو سعد احلمريي الشامي احلميص ْ ُّ ْ َِ َِّ ُّ ْ ٢٠٤٧ /٣ 

ْ أبو سع ُّد الساعديَ َّ ٢٠٤٨ /٣ 

 ُّأبو سعد الكويف ُ ْ َ ٢٠٤٩ /٣ 

 ٢٠٥٠ /٣ ، خادم احلسن البرصيأبو سعد 

َّأبو سعد الصاغاين، حممد بن ميرس • َُ َُّّ ٢٠٤[ /٣[ 
ُّ أبو سعد املدين َ َ ٢٠٥١ /٣ 

ُأبو سعد املكي األعمى َِّ َ ْ ٢٠٥٢ /٣ 

ْأبو سعد اخلري • ُ ٢٠٥[ /٣[ 
 ٢٠٥٣ /٣ أبو سعيد بن رافع

َّأبو سعيد بن املعىل َ ُّ األنصاري املدينُ َ َ ُّ ٢٠٥٤ /٣ 

َّ أبو سعيد بن أيب املعىل َ ُ ٢٠٥٥ /٣ 

ُّأبو سعيد األزدي • ْ َ ٢٠٧[ /٣[ 
َ أبو سعيد األزدي الشنائي َّ ُّ ٢٠٥٦ /٣ 

َ أبو سعيد عبد اهللا بن سعيد األشج َ ٢٠٥٧ /٣ 

 ٢٠٥٨ /٣ ُّ أبو سعيد األنصاري



 ٤٩٢ 
 ]٢٠٨[ /٣ َّأبو سعيد الرباد •

ُّ أبو سعيد احلرباين، احلمريي  ْْ ُِّ ُّاحلميصُ ْ ِ ٢٠٥٩ /٣ 

ُّ أبو سعيد احلمريي ْ ِ ٢٠٦٠ /٣ 

ُّأبو سعيد اخلدري األنصاري • ُّ ُْ َ ٢١٠[ /٣[ 
ُّأبو سعيد الرعيني • ُّْ َ ٢١٠[ /٣[ 

ُّ أبو سعيد الزرقي األنصاري ُّ َ ُّ ٢٠٦١ /٣ 

ُّ أبو سعيد الشامي َّ ٢٠٦٢ /٣ 

ُّ أبو سعيد الشامي َّ ٢٠٦٣ /٣ 

ُأبو سعيد املقربي • ْ َ ٢١١[ /٣[ 
 ]٢١١[ /٣  هاشم، موىل بنيأبو سعيد •

 ٢٠٦٤ /٣ ، موىل عبد اهللا بن عامر بن كريز اخلزاعيأبو سعيد

 ٢٠٦٥ /٣ ُّأبو سعيد، موىل املهري

 ٢٠٦٦ /٣ ، أحد املجاهيل أبو سعيد

 ٢٠٦٧ /٣ ، عن عيلأبو سعيد 

 ٢٠٦٨ /٣ ، عن أيب غالبأبو سعيد 

ُّأبو السفر اهلمداين • ْ ََّ َ ٢١٣[ /٣[ 
ُّأبو سفيان بن حرب بن أمية األموي • َُ ُ ْ ُ ٢١٣[ /٣[ 

ُّ أبو سفيان بن سعيد بن املغرية بن األخنس بن رشيق الثقفي املدين َُّ َ َْ َّ َ َ ٢٠٦٩ /٣ 

 ]٢١٤[ /٣ أبو سفيان بن عبد ربه •
 ]٢١٤[ /٣ ُّأبو سفيان األصبهاين •
ُّأبو سفيان حممد بن زياد األهلاين احلميص • ُّْ ِ ْ َ ٢١٤[ /٣[ 
ُّأبو سفيان احلمريي • ْ ِ ٢١٤[ /٣[ 



 ٤٩٣ 
ْأبو سفيان طلح • َ  ]٢١٤[ /٣ ُّة بن نافع الواسطيُ

ُّ أبو سفيان، موىل عبد اهللا بن أيب أمحد بن جحش القريش األسدي ْ ََ ََ ُّ ِ ُ ٢٠٧٠ /٣ 

ُّأبو سفيان الصرييف ْ َُّ ْ ٢٠٧١ /٣ 

 ٢٠٧٢ /٣ أبو سفيان األنامري 

 ٢٠٧٣ /٣ أبو سفيان مديني 

 ٢٠٧٤ /٣ ، عن عمرو بن حريش أبو سفيان

 َأبو السكن اهلجري َ ٢٠٧٥ /٣ 

 ٢٠٧٦ /٣  عن الشعبي،أبو السكن 

ني الطائي • َ ُّأبو السك ْ ُِّ َّ ٢١٧[ /٣[ 
 ٢٠٧٧ /٣ ُ أبو سكينة

ِّ أبو سلامن املؤذن ْ َ ٢٠٧٨ /٣ 

ِّأبو سلامن املؤذن ْ َ ٢٠٧٩ /٣ 

َأبو سلمى ُْ ٢٠٨٠ /٣ 

ُّأبو سلمة بن سفيان املخزومي • ُ َْ َ َ ٢١٩[ /٣[ 
ُّأبو سلمة بن عبد األسد املخزومي • َْ َ َ َ ٢١٩[ /٣[ 

ُّبن عوف القريش الزهري املدين أبو سلمة بن عبد الرمحن  ََ َُّ ُّ ْ َُّ ُ ٢٠٨١ /٣ 

ُّ أبو سلمة بن نبيه حجازي َِ ْ ُ ٢٠٨٢ /٣ 

ُّأبو سلمة البرصي • َْ ََ ٢٢٣[ /٣[ 
 ]٢٢٣[ /٣ ُّأبو سلمة التبوذكي •
ُّأبو سلمة سليامن بن سليم احلميص • ْ ُ ُ َِ ْ َ َ َ ٢٢٣[ /٣[ 

ُّ أبو سلمة احلميص ْ َِ َ ٢٠٨٣ /٣ 

ِأبو سلمة الربيع بن حبيب احلنَف •  ]٢٢٣[ /٣ ُّيَ



 ٤٩٤ 
ُّأبو سلمة اخلراساين • ُ َ َ ٢٢٣[ /٣[ 
ُّأبو سلمة منْصور بن سلمة اخلزاعي • َ ََ ُ ُ َ ٢٢٣[ /٣[ 

ُّ أبو سلمة العاميل الشامي األزدي ْ َ ُّ ََّ ُّ َ ٢٠٨٤ /٣ 

ُّ أبو سلمة الكندي ْ ِ َ َ ٢٠٨٥ /٣ 

ُّأبو سلمة حييى بن املغرية املخزومي • ََ ٢٢٦[ /٣[ 
) ٢٠٨٦ /٣ أبو سلمة األعرج)أ 

) َو سلمة اجلهنيأب)أ ُ ٢٠٨٧ /٣ 

ُّأبو السليل القييس • ْ َ ِ َّ ٢٢٦[ /٣[ 
ُّأبو سليامن اجلهني • ُ َُ ْ َ ٢٢٦[ /٣[ 
ُّأبو سليامن العرصي • َ َْ َُ ٢٢٦[ /٣[ 
ُّأبو السمح دراج املرصي • َْ َّ ْ َِّ ٢٢٦[ /٣[ 

ْ أبو السمح َّ ٢٠٨٨ /٣ 

َّ أبو سمية َ ُ ٢٠٨٩ /٣ 

َأبو السنابل بن بعكك بن احلارث بن عميلة بن ال ْ َ َ ُّسباق بن عبد الدار بن قيص القريش العبدريَّ ْ َ َّ ُّ ِ َ َُّ ُ ٢٠٩٠ /٣ 

ُّأبو سنَان الدؤيل • ُّ ِ ٢٢٨[ /٣[ 
) ُّأبو سنان األشجعي)أ ْ َ ِ ٢٠٩١ /٣ 

ُّأبو سنان الشيباين األكرب • ْ َّ ِ ٢٢٩[ /٣[ 
ْأبو سنَان الشيباين األصغر • َّ ِ ٢٢٩[ /٣[ 
ُّأبو سنان القسميل • َ ْ َ ِ ٢٢٩[ /٣[ 
ِأبو سهل كثري بن ز • ُّياد الربساينَ ْ ُ ٢٢٩[ /٣[ 

ْأبو سهل َ ٢٠٩٢ /٣ 

َأبو سهل حممد بن عمرو األنصاري • ْ َ ٢٢٩[ /٣[ 



 ٤٩٥ 
ْأبو سهلة َ ٢٠٩٣ /٣ 

 ]٢٣٠[ /٣  سهمأبو •
ُّأبو سهيل بن مالك بن أيب عامر األصبحي • ُْ َ ْ َ ٢٣٠[ /٣[ 

ُّأبو السوار العدوي البرصي َ ُّ َ َّْ َ َّ ٢٠٩٤ /٣ 

َأبو السوار عبد اهللا بن قدامة العنْرب • ُّ  ]٢٣١[ /٣ ُّيَّ
ُّأبو السوداء النَّهدي • ْ َّ ٢٣٢[ /٣[ 

ّ أبو السوداء حجازي ِ َّ ٢٠٩٥ /٣ 

 ]٢٣٢[ /٣ أبو سودة •
َ أبو سورة، ابن أخي أيب أيوب األنصاري َْ ٢٠٩٦ /٣ 

ُّأبو سوية املرصي • َّْ َِ ِ ٢٣٢[ /٣[ 
ُّأبو سالم األسود احلبيش • َ َ ََّ ٢٣٣[ /٣[ 
ُّأبو سالم احلنَفي • َ ََّ ٢٣٣[ /٣[ 

َّأبو سال  ٢٠٩٧ /٣ خادم النبي صىل اهللا عليه وسلم، ومواله مَ

 ٢٠٩٨ /٣ أبو سالم 

َّأبو سالمة • َ ٢٣٤[ /٣[ 
ُّ أبو سيارة املتعي القييس ْ ُّ َّ ََ َ ُ ٢٠٩٩ /٣ 

ُّأبو شجاع سعيد بن يزيد القتباين املرصي • ْ ِ ُّ ُ ٢٣٦[ /٣[ 
 ٢١٠٠ /٣ أبو شجاع 

ُّأبو شجرة كثري بن مرة احلرضمي الرهاوي • َُّ ُّ َ َّ ُْ َ َ ٢٣٦[ /٣[ 
ُّ أبو رشيح اخلزاعي العدوي الكعبي ُّ ْْ ُّ ََ َ ُ َ ُ ٢١٠١ /٣ 

ُّأبو رشيح عبد الرمحن بن رشيح املعافري اإلسكندراين • َ َُّ َ َْ ُ ُ ٢٣٧[ /٣[ 
َ أبو رشيح ُ ٢١٠٢ /٣ 



 ٤٩٦ 
َأبو شعبة ْ ُ ٢١٠٣ /٣ 

ُّأبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي • ِْ ْ َ َ َّ ٢٣٨[ /٣[ 
ُّأبو الشعثاء، سليم بن أسود املحاريب • ْ ُْ ََ ُ َّ ٢٣٨[ /٣[ 
) ٢١٠٤ /٣ ُأبو شعيب األنصاري)أ 

ُّأبو شعيب الصلت بن دينار البرصي • َ َّْ ْ ٢٣٨[ /٣[ 
َأبو شعيب صاحب الطيالسة • َّ ٢٣٨[ /٣[ 

َ أبو الشامل بن ضباب ِ ِّ ٢١٠٥ /٣ 

ُّ أبو شمر الضبعي البرصي َ َْ ُّ ُّْ ِ ٢١٠٦ /٣ 

ُّ أبو الشموس البلوي ََ ُ َّ ٢١٠٧ /٣ 

اط الكبري • َأبو شهاب احلنَّ ِ ٢٣٩[ /٣[ 
اط الصغري • َأبو شهاب احلنَّ ِ ٢٣٩[ /٣[ 

ْ أبو شهم َ ٢١٠٨ /٣ 

ْأبو شهم • َ ٢٤٠[ /٣[ 
َّأبو شيبة بن أيب بكر بن أيب شيبة العبيس الصغري • ْ َ َ ْ َ ُّْ َ َ ٢٤٠[ /٣[ 
ُّأبو شيبة اجلوهري • ْ َ َْ َ ٢٤٠[ /٣[ 
ُّأبو شيبة حييى بن يزيد الرهاوي • َ ُّْ َ ٢٤١[ /٣[ 
ُّأبو شيبة الزبيدي • ْ َ ُّْ َ ٢٤١[ /٣[ 
ُّأبو شيبة العبيس الكبري • ْ َ ٢٤١[ /٣[ 
ُّأبو شيبة حييى بن عبد الرمحن الكنْدي • ِْ َ ٢٤١[ /٣[ 
ويف • ْأبو شيبة عبد الرمحن بن إسحاق الكُ َ ٢٤١[ /٣[ 

ْ أبو شيبة َ ٢١٠٩ /٣ 

 ْأبو شيبة القايض َ ٢١١٠ /٣ 



 ٤٩٧ 
ُّ أبو شيخ اهلنائي اهلمداين البرصي َْ ُّ ْ ُّ َْ ُ َ ٢١١١ /٣ 

ُأبو صادق األزدي الك ُّ ْ  ٢١١٢ /٣ ُّويفَ

ُّ أبو صالح األشعري الشامي األردين ُّ ُّ ْ َ ٢١١٣ /٣ 

ُّ أبو صالح األشعري َ ٢١١٤ /٣ 

ُّأبو صالح عبد اهللا بن صالح اجلهني املرصي • َْ ُّ ُِ ٢٤٥[ /٣[ 
 ٢١١٥ /٣ ُّ أبو صالح احلارثي

 ]٢٤٥[ /٣ أبو صالح عبد الغفار بن داود •
ُّأبو صالح احلنَفي • َ ٢٤٦[ /٣[ 

ُّأبو صالح احلنفي َ َ ٢١١٦ /٣ 

 ٢١١٧ /٣ ُّأبو صالح اخلوزي

 ]٢٤٦[ /٣ أبو صالح السامن •
 ]٢٤٦[ /٣ أبو صالح الغفاري •
 ]٢٤٦[ /٣ ُّأبو صالح حممد بن زنبور املكي •
 ]٢٤٧[ /٣ ، موىل التوأمةأبو صالح •

 ٢١١٨ /٣ ، موىل طلحة بن عبيد اهللا أبو صالح

 ٢١١٩ /٣ ، موىل عثامن بن عفان أبو صالح

ويف • ُّأبو صالح ميرسة الكُ َ َْ ٢٤٧[ /٣[ 
 ٢١٢٠ /٣ ، موىل ضباعة أبو صالح

 ]٢٤٨[ /٣ ، موىل أم هانئأبو صالح •
 ٢١٢١ /٣ ، رجل من مهدانأبو صالح

ُّأبو الصباح األييل • ْ َّ ََّ ٢٤٨[ /٣[ 
ويف • ْأبو الصباح سليامن بن يسري الكُ َ َُ ّ َّ ٢٤٨[ /٣[ 



 ٤٩٨ 
ُّأبو الصباح حممد بن شمري الرعيني املرصي • ُّ ْ َْ َّ ََّ ُ ٢٤٨[ /٣[ 
 َّأبو صح  ٢١٢٢ /٣ ارُ

ُّأبو صخر األييل • َ ْ َ ٢٤٩[ /٣[ 
ُّأبو صخر محيد بن زياد اخلراط املدين • َ َُ َّ َ َْ ٢٤٩[ /٣[ 
ُّأبو صخرة جامع بن شداد املحاريب • َُ َّ َ ْ ٢٤٩[ /٣[ 
ُأبو صدقة العجيل سليامن بن كندير • ُّ ْ ِ ٢٤٩[ /٣[ 
َأبو صدقة، موىل أنس بن مالك • َ ٢٤٩[ /٣[ 
اجي • ُّأبو الصديق النَّ ِ ّ ِّ ٢٤٩[ /٣[ 

ُّ أبو رصمة األنصاري املازين ُّ ْ ِ ٢١٢٣ /٣ 

َأبو الصعبة • ْ َّ ٢٥٠[ /٣[ 
ِأبو صفوان بن عمرية • َ ْ َ ٢٥٠[ /٣[ 
ُّأبو صفوان األموي • َِ َ ُ ْ ٢٥٠[ /٣[ 
ْأبو صفوان مهران • َِ ْ ٢٥٠[ /٣[ 
 ٢١٢٤ /٣ ، عن ابن مسعودأبو صفوان 

 ٢١٢٥ /٣ ، عن حممد بن عبيدأبو صفوان 

 ٢١٢٦ /٣ ن رباح، عن عطاء بأبو صفوان 

ُّأبو الصلت الثقفي ِ َّ ْ َّ ٢١٢٧ /٣ 

ْ أبو الصلت  ٢١٢٨ /٣ ، حديثه يف البرصينيَّ

ُّأبو الصلت عبد السالم بن صالح اهلروي • ََّ َ ْ ٢٥١[ /٣[ 
 ٢١٢٩ /٣ َّ أبو الصلت

ُّأبو الصهباء البرصي • َ ْ َّْ ٢٥٢[ /٣[ 
ُّأبو الصهباء الكويف ُ َّ ٢١٣٠ /٣ 



 ٤٩٩ 
ْأبو صيفي بشري بن ميمون • َ ْ ََ ٢٥٢[ /٣[ 
ُّو الضحى مسلم بن صبيح اهلمداينأب • ْ َُ ْ َ ُ َ ُ ٢٥٣[ /٣[ 

ّ أبو الضحاك َّ ٢١٣١ /٣ 

ِأبو ضمرة أنس بن عياض • َ ْ َ ٢٥٣[ /٣[ 
ُّ أبو طارق السعدي البرصي َ ْْ َّ ٢١٣٢ /٣ 

ُّأبو طالب زيد بن أخزم الطائي البرصي • َْ ُّ َّ َ ْ َ ٢٥٤[ /٣[ 
ْأبو طالب حييى بن يعقوب • َ ٢٥٤[ /٣[ 
 َأبو طالب الضبعي احل  ٢١٣٣ /٣ َّجامُّ

ُّ أبو طالوت الشامي ِ َّ ٢١٣٤ /٣ 

ُّأبو طالوت عبد السالم بن أيب حازم العبدي القييس البرصي • َ ْ ُّ ْ َْ ُّ َ ٢٥٥[ /٣[ 
ُّأبو الطاهر أمحد بن عمرو بن الرسح املرصي • ْ َِّ ْ َ ٢٥٥[ /٣[ 

 ٢١٣٥ /٣ َأبو طريف

ويف • ُّأبو طعمة نسري بن ذعلوق الثوري الكُ ُّ ْ َّ ُ ُُ ْ ُ ٢٥٥[ /٣[ 
 ٢١٣٦ /٣ ةُأبو طعم

 ٢١٣٧ /٣ ُ أبو طعمة

َّأبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي • َ ُّ ٢٥٧[ /٣[ 
 ٢١٣٨ /٣ ُّ أبو طلحة األسدي

ُّأبو طلحة األنصاري • ْ َ ٢٥٧[ /٣[ 
ْأبو طلحة •  ]٢٥٨[ /٣ ، نعيم بن زياد األنامري الشاميَ

ٌّ أبو طلحة اخلوالين، شامي ُّ ْ َ ٢١٣٩ /٣ 

ُّأبو طلحة اخلوالين ْ َ ٢١٤٠ /٣ 

َّأبو طلحة شد • َ ْ ُّاد بن سعيد الراسبي البرصيَ َْ ُّ َّ ٢٥٩[ /٣[ 



 ٥٠٠ 
ُّأبو طهفة الغفاري • َْ ِ ِ ٢٦٠[ /٣[ 
ُّأبو طوالة عبد اهللا بن عبد الرمحن معمر األنصاري • َْ َ ُ ٢٦٠[ /٣[ 
 ِّأبو الطيب احلريب َ ٢١٤١ /٣ 

َأبو طيبة • ْ َ ٢٦١[ /٣[ 
العي • َ ُّأبو طيبة الك َ ََ ْ ٢٦١[ /٣[ 
َأبو ظبيان اجلنْبي • ْ َ ٢٦٢[ /٣[ 
ُّو ظبيان القريشأب ِ َ ُ ْ َ ٢١٤٢ /٣ 

ْأبو ظبية ويقال ُّأبو طيبة السلفي، ثم الكالعي الشامي احلميص: َ ْ ُّ ُّ ُّ ُِّ َِّ ََ َ َ ٢١٤٣ /٣ 

ْأبو ظفر عبد السالم بن مطهر البرصي • َُ َّ َ َ َ ٢٦٣[ /٣[ 
َأبو ظالل القسميل األعمى • ْْ ُّ ِ َِ َ ٢٦٣[ /٣[ 

َ أبو عاتكة ِ ٢١٤٤ /٣ 

 ٢١٤٥ /٣  أبو عازب

ُّأيب أيوب الثقفيأبو عاصم حممد بن  • َّ ٢٦٥[ /٣[ 
ويف • ُّأبو عاصم أمحد بن جواس احلنَفي الكُ ُّ َ َّ َ ٢٦٥[ /٣[ 

ُّ أبو عاصم العباداين املرئي البرصي َ َّ َْ ُّ َ ُِّ َ ِ ٢١٤٦ /٣ 

ُّ أبو عاصم الغنوي َ َ ٢١٤٧ /٣ 

 ٢١٤٨ /٣ أبو عاصم الكاهيل 

ْأبو عاصم الضحاك بن خملد النَّبيل • ََّ ّ ٢٦٧[ /٣[ 
ْأبو عاصم خشيش ب • َ سائيُ ُّن أرصم النَّ َْ َ ٢٦٧[ /٣[ 

ُّأبو العالية الرباء البرصي َ َْ َّ ٢١٤٩ /٣ 

ُّأبو العالية الرياحي • َّ ٢٦٨[ /٣[ 
 ٢١٥٠ /٣ ُّ أبو عامر األشعري



 ٥٠١ 
ُّأبو عامر األهلاين احلميص • ُّْ ِ ْ َ ٢٦٨[ /٣[ 
 ]٢٦٩[ /٣ الوصايب: أبو عامر األوصايب، ويقال •

ِاحلجري األزدي املعافر  أبو عامر َ َُّ ُّ ْْ  ٢١٥١ /٣ ُّيَ

َّأبو عامر اخلزاز، صالح بن رستم • َ ٢٦٩[ /٣[ 
ُّأبو عامر العقدي • ََ ٢٦٩[ /٣[ 
ُّأبو عامر اهلوزين • ِ ْ َ ٢٦٩[ /٣[ 
 ٢١٥٢ /٣ أبو عامر الصائغ 

 ٢١٥٣ /٣ ، عن ابن عباسأبو عامر 

 ٢١٥٤ /٣ َأبو عائذ اهللا بن ربيعة

ُّ أبو عائشة القريش األموي ُ ُّ َ ُ ٢١٥٥ /٣ 

َّأبو عباد حييى بن عب • ََّ ُّاد الضبعيَ َ ُّ ٢٧١[ /٣[ 
َّ أبو عباد الزاهد َّ َ ٢١٥٦ /٣ 

ُّأبو عبادة الزرقي • َ ُّ َُ ٢٧٢[ /٣[ 
 ٢١٥٧ /٣ ُأبو عبادة الزرقي

٣ َّ أبو العباس الشاعر املكي األعمى/  
ُّ أبو العباس القلوري العصفري ْ ُ ُّ َّ َُ ِ َّ ِ ٢١٥٨ /٣ 

ِأبو العباس السنْدي الفضل بن سخيت، • َّ  ٢٧٣[ /٣[ 
 ٢١٥٩ /٣ اسأبو العب 

ُّ أبو عبد اهللا األشعري الدمشقي ِّ ُّ ْ َ ٢١٦٠ /٣ 

َأبو عبد اهللا سلامن األغر • ْ َ ٢٧٤[ /٣[ 
ُّأبو عبد اهللا زريق األهلاين • ْ َ ُ ٢٧٤[ /٣[ 
ويف • ُّأبو عبد اهللا سامل الرباد الكُ َّ َ ٢٧٤[ /٣[ 



 ٥٠٢ 
ُّأبو عبد اهللا ميمون البرصي • َ ْْ َ ٢٧٤[ /٣[ 
 ْأبو عبد اهللا البكري َ ٢١٦١ /٣ 

  َّعبد اهللا البكاءأبو َ ٢١٦٢ /٣ 

ُّ أبو عبد اهللا التميمي ِ َّ ٢١٦٣ /٣ 

ُّأبو عبد اهللا اجلديل الكويف ُ ُّ َ َ ٢١٦٤ /٣ 

ُّأبو عبد اهللا اجلرسي • ِ ْ َ ٢٧٧[ /٣[ 
ُّ أبو عبد اهللا اجلشمي ِ َ ُ ٢١٦٥ /٣ 

ُّ أبو عبد اهللا الدويس َّ ٢١٦٦ /٣ 

ُّأبو عبد اهللا الزرقي َ ُّ ٢١٦٧ /٣ 

 ٢١٦٨ /٣ أبو عبد اهللا الشامي 

 ٢١٦٩ /٣ َّد اهللا الشاميأبو عب 

 ٢١٧٠ /٣ َّأبو عبد اهللا الشامي 

  )ّأبو عبد اهللا الغافقي)أ َ ٢١٧١ /٣ 

ّأبو عبد اهللا الشقري • َ َّ ٢٧٩[ /٣[ 
ُّأبو عبد اهللا الصنَابحي • ُّ ٢٧٩[ /٣[ 
َّأبو عبد اهللا القراظ • َ ٢٧٩[ /٣[ 

ُّ أبو عبد اهللا القريش ِ َ ُ ٢١٧٢ /٣ 

ُّ أبو عبد اهللا املدين َ َ ٢١٧٣ /٣ 

 ّبد اهللا املكيأبو ع َ ٢١٧٤ /٣ 

 ٢١٧٥ /٣ ، موىل إسامعيل بن عبيد أبو عبد اهللا

 ٢١٧٦ /٣ ، موىل بني تيم بن مرة أبو عبد اهللا

 ]٢٨١[ /٣ أبو عبد اهللا •



 ٥٠٣ 
) ٢١٧٧ /٣ أبو عبد اهللا)أ 

 ٢١٧٨ /٣  أبو عبد اهللا

 ٢١٧٩ /٣  أبو عبد اهللا

 ٢١٨٠ /٣  أبو عبد اهللا

ُّ أبو عبد الدائم اهلدادي البرصي َ ُّْ ِ َ َ ٢١٨١ /٣ 

َّبد رب الدمشقي الزاهد أبو ع ُِّّ ّ ٢١٨٢ /٣ 

ُّأبو عبد الرمحن األفريقي • َ ٢٨٤[ /٣[ 
ُّأبو عبد الرمحن التميمي ِ َّ ٢١٨٣ /٣ 

ُّ أبو عبد الرمحن اجلهني َ ُ ٢١٨٤ /٣ 

ُّأبو عبد الرمحن احلبيل • ُ ُ ٢٨٦[ /٣[ 
ُّأبو عبد الرمحن إسحاق بن أسيد اخلراساين • ُ ِ َ ٢٨٦[ /٣[ 
ُّأبو عبد الرمحن السلمي عبد • ُِّ  ]٢٨٦[ /٣  اهللا بن حبيبَ
ويف • ُّأبو عبد الرمحن النَّرض بن منصور الفزاري الكُ ُّ َ َْ ٢٨٦[ /٣[ 

ُّ أبو عبد الرمحن القريش الفهري ِ ْ ِ ُّ َ ُ ٢١٨٥ /٣ 

) ْأبو عبد الرمحن الكندي)أ ِ ٢١٨٦ /٣ 

 ]٢٨٧[ /٣ ُأبو عبد الرمحن املقرئ •
 ٢١٨٧ /٣  أبو عبد الرمحن

) ٢١٨٨ /٣ أبو عبد الرمحن بن بوذويه)أ 

 ]٢٨٨[ /٣ أبو عبد الرحيم خالد بن أيب يزيد •
 ٢١٨٩ /٣ أبو عبد الرمحن

 ٢١٩٠ /٣ أبو عبد الرمحن

 ٢١٩١ /٣ أبو عبد الرمحن



 ٥٠٤ 
  )٢١٩٢ /٣ أبو عبد الصمد)أ 

ُّأبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي البرصي • َ َ َّْ ُّ ِّ ٢٨٩[ /٣[ 
 ]٢٨٩[ /٣ أبو عبد العزيز حييى بن عبد العزيز األردين •

 ٢١٩٣ /٣ عبد العزيز أبو 

 ٢١٩٤ /٣  أبو عبد امللك

َأبو عبس بن جرب بن عمرو بن زيد بن جشم بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن  ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ
ُّاخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس األنصاري احلارثي ُّ ََ ْ َ 

٢١٩٥ /٣ 

 ٢١٩٦ /٣ أبو عبس 

ْأبو عبلة َ ٢١٩٧ /٣ 

ِّأبو عبيد اهللا معاوية بن صالح األشعري الدمشق • ُّ ْ َ  ]٢٩١[ /٣ ُّيُ
م اخلزاعي الدمشقي • ُّأبو عبيد اهللا مسلم بن مشكَ ُّ ُِّ ُُ َْ ِ ٢٩١[ /٣[ 
ُّأبو عبيد اهللا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي • ْ َ ٢٩١[ /٣[ 
ُّأبو عبيد اهللا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب املرصي • َْ ِ ْ ُ ٢٩١[ /٣[ 
ُّأبو عبيد اهللا املكي • ُ ٢٩١[ /٣[ 
َّأبو عبيد اهللا محاد  • َ َّبن احلسن بن عنْبسة الوراقُ َ َ َ ٢٩١[ /٣[ 
َّأبو عبيد القاسم بن سالم • َ ُ ٢٩٢[ /٣[ 

ُّأبو عبيد الزرقي، وقيل َ ُّ  ٢١٩٨ /٣ أبو عبد اهللا: ُ

ُّأبو عبيد املذحجي ِ ْ َ َ ُ ٢١٩٩ /٣ 

 ٢٢٠٠ /٣  أبو عبيد

َأبو عبيد • ُ ٢٩٤[ /٣[ 
َّأبو عبيدة بن اجلراح • َ َ ُ ٢٩٤[ /٣[ 

َ أبو عبيدة بن حذيفة بن اليام َ ُ ُّن العبيس الكويفُ ُ ُّ ِ ْ َ ٢٢٠١ /٣ 



 ٥٠٥ 
ُّأبو عبيدة بن أيب السفر اهلمداين • ْ ََّ َ ُ ٢٩٦[ /٣[ 

ُأبو عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قيص  ُ َُ َ ْ َ
ُّاألسدي القريش َ ُ ُّ ِ َ 

٢٢٠٢ /٣ 

 ]٢٩٧[ /٣ أبو عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود •
 ٢٢٠٣ /٣ ُّ بن عبد الرمحن األشجعيُ أبو عبيدة بن عبيد اهللا

ُّ أبو عبيدة بن عقبة بن نافع القريش الفهري املرصي ُّ ُْ ِ ِ ِْ ُّ َ ُ ٢٢٠٤ /٣ 

َّ أبو عبيدة بن حممد بن عامر بن يارس َ ُ ٢٢٠٥ /٣ 

ُّأبو عبيدة بن معن املسعودي • ْْ ََ ٣٠٠[ /٣[ 
 ٢٢٠٦ /٣ ُ أبو عبيدة

َّأبو عبيدة احلداد، عبد الواحد بن واصل • ُ ٣٠٠[ /٣[ 
) ٢٢٠٧ /٣ أبو عبيدة)أ 

 ]٣٠١[ /٣ ُأبو عبيدة الناجي بكر بن األسود •
 ٢٢٠٨ /٣ ُ أبو عبيدة

 ٢٢٠٩ /٣ أبو عبيدة 

 ]٣٠١[ /٣ أبو عبيدة •
ْأبو عبيدة • َ ُ ٣٠١[ /٣[ 
 ٢٢١٠ /٣ أبو عبيدة 

 ٢٢١١ /٣ أبو عبيدة 

ويف األعمى • َأبو العبيدين معاوية بن سربة السوائي الكُ ُّ ُّ ُّ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َُ ٣٠٢[ /٣[ 
َّأبو عتاب • َّ سهل بن محاد الداللَ َّ َ ْ َ ٣٠٢[ /٣[ 
ُّأبو عتبة أمحد بن الفرج احلجازي • ِ َ َ ُ ٣٠٢[ /٣[ 

ْ أبو عتبة ُ ٢٢١٢ /٣ 



 ٥٠٦ 
ُّ أبو عثامن بن سنة اخلزاعي الكعبي الشامي الدمشقي ُّ ُّ ُّ َِّ َ ََّّ َْ ُُ ٢٢١٣ /٣ 

ُّأبو عثامن بن نرص السلمي • ُِّ َ ٣٠٣[ /٣[ 
ٌّ أبو عثامن بن يزيد، حجازي ِ ٢٢١٤ /٣ 

ُّن األنصاري املدين أبو عثام َ َ ُّ ٢٢١٥ /٣ 

ُّأبو عثامن اجلعد بن دينار البرصي • َ ْْ َ ُ ٣٠٥[ /٣[ 
ّأبو عثامن التبان َُّ ٢٢١٦ /٣ 

ُّ أبو عثامن اخلراساين َ ُ ُ ٢٢١٧ /٣ 

ُّأبو عثامن الصنْعاين • َّ ُ ٣٠٧[ /٣[ 
ُّأبو عثامن مسلم بن يسار الطنْبذي • ُ َُّ ُ ٣٠٧[ /٣[ 
ّأبو عثامن النهدي، عبد الرمحن بن مل • ُ ٣٠٧[ /٣[ 

 ٢٢١٨ /٣ ، وليس بالنهديُ أبو عثامن

ْ أبو عثامن  ٢٢١٩ /٣ ، عن جبري بن نفريُ

ْ أبو عثامن  ٢٢٢٠ /٣ ، عن أنسُ

ْ أبو عثامن  ٢٢٢١ /٣ ، عن أيب هريرةُ

 ٢٢٢٢ /٣ ،عن احلسن البرصي أبو عثامن

ُّ أبو العجفاء السلمي البرصي َ ْ َْ ُّ ُِّ َ َ ٢٢٢٣ /٣ 

ُّ أبو العجالن املحاريب ُ ْ َ ٢٢٢٤ /٣ 

َّ أبو العدب  ٢٢٢٥ /٣ س األصغرََ

َّأبو العدبس األكرب ََ ٢٢٢٦ /٣ 

 َأبو عذبة بالتحريك َ ٢٢٢٧ /٣ 

 ْأبو عذبة بالتسكني َ ٢٢٢٨ /٣ 

 ٢٢٢٩ /٣ ُ أبو عذرة



 ٥٠٧ 
ُّأبو العريان اهليثم بن األسود النَّخعي • ْْ َُ ٣١٢[ /٣[ 
ُّأبو عزة اهلذيل • َ ُ َّ َ ٣١٢[ /٣[ 
ُّأبو عشانة املعافري املرصي • ُّ َْ ِ َ َ َُّ ٣١٢[ /٣[ 

ُّرشاء الدارمي البرصيُ أبو الع َْ َّ َ َ ٢٢٣٠ /٣ 

ُّالبرصي ِ أبو عصام َْ ٢٢٣١ /٣ 

ُّأبو عصمة نوح بن أيب مريم اخلراساين • ُ ُْ ِ ٣١٥[ /٣[ 
ُّ أبو عطية الوادعي اهلمداين الكويف ُ ُّ ْ ُّ َّ ِ َ ٢٢٣٢ /٣ 

َّ أبو عطية ِ َ ٢٢٣٣ /٣ 

َأبو عقال • ِ ٣١٧[ /٣[ 
ُّ أبو عقبة الفاريس ِ ْ ُ ٢٢٣٤ /٣ 

ْ أبو عقبة ُ ٢٢٣٥ /٣ 

ْ أبو عق ُّرب البكري الكناينَ ََ ِ ُّ َِ ْ ٢٢٣٦ /٣ 

ُّأبو عقيل الثقفي • ِ َ َّ ٣١٩[ /٣[ 
َأبو عقيل اجلامل حييى بن حبيب بن إسامعيل بن عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت • َّ َ ِ َ ٣١٩[ /٣[ 
ُّأبو عقيل الدمشقي • ِّ َِ ٣١٩[ /٣[ 
ُّأبو عقيل الدورقي • َ ْ َّ َِ ٣٢٠[ /٣[ 
َّأبو عقيل حييى بن املتوكل الرضير • َِ ٣٢٠[ /٣[ 
ُّأبو عقيل زهرة بن معبد القريش املرصي • َ ْْ َ َِ ِ ُِّ ُ ُ َ ٣٢٠[ /٣[ 

ِأبو عقيل موىل عمر بن اخلطاب َ ٢٢٣٧ /٣ 

ُّ أبو عكاشة اهلمداين الكويف ُ ُّ ْ َ ُ ٢٢٣٨ /٣ 

ْأبو علقمة الفروي الكبري • َ َ ْ َ ٣٢١[ /٣[ 
َّأبو علقمة الفروي الصغري ُّ َْ َ َ ْ ٢٢٣٩ /٣ 



 ٥٠٨ 
ُّأبو علقمة املرصي َْ ِ َ ْ ٢٢٤٠ /٣ 

 ٢٢٤١ /٣ و علقمة أب

 ]٣٢٣[ /٣ أبو علوان •
ُّ أبو عيل بن يزيد بن أيب النجاد األييل ْ َ َ َّ ٢٢٤٢ /٣ 

ُّ أبو عيل األزدي ْ َ ٢٢٤٣ /٣ 

ُّأبو عيل األصبحي اهلمداين • ْ َُّ َ ْ َ ٣٢٤[ /٣[ 
 ]٣٢٤[ /٣ َأبو عيل اجلنْبي •
ُّأبو عيل احلنَفي • َ ٣٢٤[ /٣[ 
 ]٣٢٤[ /٣ َّأبو عيل الرحبي •
 ْأبو عيل الصيقل َّ ٢٢٤٤ /٣ 

ُّ أبو عامر الدمشقي ِ ِّ َّ َ ٢٢٤٥ /٣ 

ُّأبو عامر املروزي • ِ ْ ََّ َ ٣٢٥[ /٣[ 
ويف • ُّأبو عامر اهلمداين الكُ ْ ََّ ٣٢٥[ /٣[ 
 َّأبو عامر َ ٢٢٤٦ /٣ 

  )َّأبو عامرة أو عامر)أ َ ُ ٢٢٤٧ /٣ 

ُّأبو عامرة األنصاري • َ ُ ٣٢٥[ /٣[ 
 ]٣٢٦[ /٣ أبو عمر البزار •
َّأبو عمر البزار القارئ • ُ ٣٢٦[ /٣[ 
 َأبو عمر  ٢٢٤٨ /٣  البزازُ

 ٢٢٤٩ /٣ أبو عمر النصيبي 

ُّأبو عمر البهراين • ْ َ َ ُ ٣٢٦[ /٣[ 
ِأبو عمر حفص بن عمر احلويض • ْ َ ُ ٣٢٦[ /٣[ 



 ٥٠٩ 
ُّ أبو عمر الدمشقي ِّ ُ ٢٢٥٠ /٣ 

 ]٣٢٧[ /٣ ُّأبو عمر حفص بن عمر الدوري املقرئ •
ّأبو عمر محاد بن واقد الصفار • َّ ُ ٣٢٧[ /٣[ 

ُّ أبو عمر الصيني  ِ ُّالشاميِّ ِ َّ ٢٢٥١ /٣ 

َّأبو عمر حفص بن عمر الرضير • ُ ُ ٣٢٨[ /٣[ 
َّأبو عمر الرضير • ُ ٣٢٨[ /٣[ 

ُّ أبو عمر الغداين َ ُ ٢٢٥٢ /٣ 

ُّأبو عمر زاذان الكنْدي • ِ ُ ٣٢٨[ /٣[ 
ُّ أبو عمر املنبهي النخعي الكويف ُ ُّ َُّ َّ ِْ َ ُ ٢٢٥٣ /٣ 

 ]٣٢٩[ /٣ ، موىل أسامءُأبو عمر •
 ٢٢٥٤ /٣ ، عن احلسنُأبو عمر

) ُّأبو عمر البجيل)أ َ َ ٢٢٥٥ /٣ 

ُّ أبو عمرو بن حفص بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن مـخزوم القريش املخزومي َ َْ َْ ُُّ ُ َ ٢٢٥٦ /٣ 

ْأبو عمرو بن حفص بن عمرو • َ ْ َ ٣٣١[ /٣[ 
ُّ أبو عمرو بن محاس بن عمرو الليثي َّ َ َ َِ ٢٢٥٧ /٣ 

ْأبو عمرو بن العالء بن عامر بن العريان ُ َ َ ََّ ٢٢٥٨ /٣ 

ْرو بن حممد بن حريث، وقيل أبو عم َ َأبو حممد بن عمرو بن حريث، وقيل: ُ أبو عمرو : ُ
 بن حممد بن عمرو بن حريث العذري

٢٢٥٩ /٣ 

َأبو عمرو األوزاعي عبد الرمحن بن عمرو • َُّ ْ ٣٣٨[ /٣[ 
ُّ أبو عمرو السدويس املديني َِّ َِ ُ َ ٢٢٦٠ /٣ 

ْ أبو عمرو السيباين َ ٢٢٦١ /٣ 

ُّأبو عمرو البجيل َ َ ٢٢٦٢ /٣ 



 ٥١٠ 
 عمرو اجلميلأبو ُّ َ َ ٢٢٦٣ /٣ 

 ٢٢٦٤ /٣ أبو عمرو الداري 

 ٢٢٦٥ /٣ أبو عمرو 

َأبو عمرو الشعبي عامر بن رشاحيل • َ ُّ ِْ ْ َّ َ ٣٤١[ /٣[ 
ُّأبو عمرو الشيباين الكويف • ُّْ ْ َّ َ ٣٤١[ /٣[ 

ُّأبو عمرو الشيباين النحوي اللغوي الكويف نزيل بغداد ُ َُّّ ْ َُّ َ ُّ ْ ْ ٢٢٦٦ /٣ 

ُّأبو عمرو القاص املالئي • ِ ُ ّ َ ٣٤٢[ /٣[ 
ديب • ُّأبو عمرو النَّ َ َ ٣٤٣[ /٣[ 
 ]٣٤٣[ /٣ أبو عمرو ذكوان •

 ٢٢٦٧ /٣  أبو عمرو

ُّ أبو عمران األنصاري الشامي َّْ ُّ ِ ٢٢٦٨ /٣ 

ُّأبو عمران اجلوين • ْ َ ْ ِ ٣٤٤[ /٣[ 
ُّأبو عمران اجلوين ْْ َ ِ ٢٢٦٩ /٣ 

ّ أبو عمرة األنصاري النجاري ُّ َْ ٢٢٧٠ /٣ 

ُّ أبو عمرة األنصاري َْ ٢٢٧١ /٣ 

ْ أبو عم ّرة، موىل زيد بن خالد اجلهنيَ َ ُ ٢٢٧٢ /٣ 

ْ أبو عمرة َ ٢٢٧٣ /٣ 

ُّ أبو عمري بن أنس بن مالك األنصاري ُْ َ ٢٢٧٤ /٣ 

ُّأبو عمري احلارث بن عمري البرصي • َْ َ َُ ُ ٣٤٧[ /٣[ 
) ْأبو عمري احلرضمي)أ َ ُ ٢٢٧٥ /٣ 

ّ أبو العميس عتبة بن عبد اهللا املسعودي ُ ُْ ْ ََ ٢٢٧٦ /٣ 

ُأبو العنْبس عبد اهللا بن صه • َ ويفَ ُّبان األسدي الكُ َ َ ٣٤٧[ /٣[ 



 ٥١١ 
ُّ أبو العنبس الثقفي ِ َّ َ َْ ٢٢٧٧ /٣ 

ُّ أبو العنبس العدوي الكويف ُ ُّ َ َ ََ ْ ٢٢٧٨ /٣ 

ُّ أبو العنبس الكويف األكرب ُ َ َْ ٢٢٧٩ /٣ 

ويف املالئي األصغر • ُّأبو العنْبس الكُ ُُّ َ َ ٣٤٩[ /٣[ 
ُّأبو العنبس النخعي الكويف ُ ُّ ِ َ َّ َْ َ ٢٢٨٠ /٣ 

ْ أبو عنبة اخلو ََ َ  ٢٢٨١ /٣ ُّالينِ

ُّأبو العوام عبد العزيز بن الربيع الباهيل البرصي • َ ّ َ َّ َْ ُُّّ ٣٥٢[ /٣[ 
َّأبو العوام اجلزار • َ َّ َ ٣٥٢[ /٣[ 
َّأبو العوام القطان • َ َّ َ ٣٥٢[ /٣[ 
َّأبو عوانة الوضاح بن عبد اهللا اليشكري • ََ َ ٣٥٢[ /٣[ 
) َّأبو العوام)أ َ ٢٢٨٢ /٣ 

ُّ أبو عون األنصاري الشامي َّ ُّ ْ  ٢٢٨٣ /٣ َ األعورَ

ُّأبو عون الثقفي • ِ َّ ْ َ ٣٥٣[ /٣[ 
 ْأبو عون بن أيب حازم َ ٢٢٨٤ /٣ 

 ْأبو عون بن أيب ركبة َ ٢٢٨٥ /٣ 

ُّأبو العالء، يزيد بن عبد اهللا بن الشخري العامري • ِّ ِّ ٣٥٤[ /٣[ 
َّأبو العالء بن اللجالج • َ ٣٥٤[ /٣[ 
 ]٣٥٤[ /٣ أبو العالء داود بن عبد اهللا األودي •

ِعالء، سعد بن طريف اإلسكاف أبو ال َ ٢٢٨٦ /٣ 

َّأبو العالء اخلفاف • َ ٣٥٤[ /٣[ 
ُّأبو العالء برد بن سنان الشامي • َّْ ِ ُ ٣٥٤[ /٣[ 

ُّ أبو العالء الشامي َّ ٢٢٨٧ /٣ 



 ٥١٢ 
ُّأبو العالء هالل بن خباب العبدي • ْ َ َّ َ ٣٥٤[ /٣[ 
َّأبو العالء القصاب • َ ٣٥٤[ /٣[ 
ُّأبو العالء حيان بن عمري القييس • ْ َّ ََ ْ َ ُ ٣٥٥[ /٣[ 
 ٢٢٨٨ /٣ أبو العالء 

 ٢٢٨٩ /٣ أبو العالء 

ُّ أبو العالنية املرائي البرصي َ َ َ ٢٢٩٠ /٣ 

ُّ أبو عياش الزرقي األنصاري ََ َُّّ ٢٢٩١ /٣ 

َّأبو عياش، وقيل َّابن أيب عياش، وقيل: َ  ٢٢٩٢ /٣ ابن عياش: َ

ُّأبو عياش زيد بن عياش الزرقي • ُّ َ ََّ َّ ٣٥٧[ /٣[ 
ُّ أبو عياش املعافري  َ ُّاملرصيََّ ْ ِ ٢٢٩٣ /٣ 

ُّأبو عياض عمرو بن األسود العنْيس الشامي • َّ ُّ َ َ ِ ٣٥٧[ /٣[ 
 ٢٢٩٤ /٣ ِ أبو عياض

ُّأبو عيسى األسواري البرصي َ ُّْ ُ ٢٢٩٥ /٣ 

ُّأبو عيسى اخلراساين التميمي ُّ َِ َّ ُ ٢٢٩٦ /٣ 

 ٢٢٩٧ /٣ أبو عيسى 

 ٢٢٩٨ /٣ أبو عيسى الناجي 

  )َأبو غادية اجلهني)أ  ٢٢٩٩ /٣ يسار بن سبع: ُ

ُّالب الباهيل اخلياط البرصي أبو غ َْ َّ َ ُّ ٢٣٠٠ /٣ 

ْأبو غالب ديلم بن غزوان الرباء العبدي • َ ْ ََّ َ ْ َ َ ٣٦٠[ /٣[ 
ُّ أبو غالب البرصي، ويقال  ٢٣٠١ /٣ ُّاألصبهاين: َْ

 ٢٣٠٢ /٣ ،اسمه نافع أبو غالب

 ٢٣٠٣ /٣ ، عن ابن عمر أبو غالب



 ٥١٣ 
ُّأبو غانم املروزي • ْ َ ٣٦٣[ /٣[ 
ر بن أيب مليكةأبو غرارة حممد بن عبد الرمحن ب • ْن أيب بكْ ََ ُ ٣٦٣[ /٣[ 
ويف • ُّأبو الغريف اهلمداين الكُ ُّْ َ َ ٣٦٣[ /٣[ 
ي • َ ُّأبو غسان يوسف بن موسى التسرت ْ َُّّ َ ٣٦٣[ /٣[ 
ُّأبو غسان حممد بن عمرو بن بكر الرازي • َّ َّ َ ٣٦٣[ /٣[ 
ُّأبو غسان حييى بن كثري العنْربي • َ َّ َ ٣٦٣[ /٣[ 
َأبو غسان حممد بن مط • ُ َّ ُّرف املدينَ َ َ ِّ ٣٦٣[ /٣[ 
ُّأبو غسان املسمعي • َ ْ َِّ َ ٣٦٣[ /٣[ 
ُّأبو غسان مالك بن إسامعيل النَّهدي • ْ َّ َ ٣٦٤[ /٣[ 
ْأبو الغصن ثابت بن قيس املدين • ُ ٣٦٤[ /٣[ 

ْ أبو الغصن ُ ٢٣٠٤ /٣ 

ِأبو غطفان بن طريف، ويقال َ ََ ٌابن مالك املري حجازي: َ ُّ ِّ ُ ٢٣٠٥ /٣ 

َأبو غطفان َ ٢٣٠٦ /٣ 

ُّغطيف اهلذيل أبو  َ ُ ْ َ ُ ٢٣٠٧ /٣ 

َأبو غفار املثنى بن سعيد • ِ ٣٦٦[ /٣[ 
ُّ أبو الغوث ابن احلصني اخلثعمي َْ َ ْْ َ ُ َ ٢٣٠٨ /٣ 

ُّأبو غالب يونس بن جبري الباهيل • ُ َّ َ ٣٦٦[ /٣[ 
ِأبو الغيث سامل موىل بن مطيع • ُ َ ٣٦٦[ /٣[ 
ْأبو الغيث عطية بن سليامن • َ ُ َ ٣٦٦[ /٣[ 
  )ْأبو غيالن الشي)أ َّْ  ٢٣٠٩ /٣ ُّباينَ

 ]٣٦٧[ /٣ أبو فاختة •
ُّ أبو فاطمة الليثي َّ َ ٢٣١٠ /٣ 



 ٥١٤ 
 ٢٣١١ /٣ أبو فاطمة 

ُّ أبو فراس النهدي ْ َّ ِ ٢٣١٢ /٣ 

َأبو فراس موىل عبد اهللا بن عمرو • ِ ٣٦٨[ /٣[ 
 َأبو الفرج موىل عمر بن عبد العزيز َ ٢٣١٣ /٣ 

ُّأبو فروة األشجعي • َْ ْ َ َ ٣٦٩[ /٣[ 
ُّأبو فروة اجلزري الرهاوي • ُُّّ َ َْ َ ٣٦٩[ /٣[ 
ُّأبو فروة األصغر مسلم بن سامل اجلهني • ُ ُ ِْ َ َ ٣٦٩[ /٣[ 
ْأبو فروة األكرب • ُّعروة بن احلارث اهلمداين: َ ْ َ ٣٧٠[ /٣[ 
ْأبو فروة • َ:  ٣٧٠[ /٣[ 
ُّأبو فزارة العبيس • ْ َ َ َ ٣٧٠[ /٣[ 
)٢٣١٤ /٣ أبو فزارة)أ 

) ٢٣١٥ /٣ أبو فضالة)أ 

ُّ أبو الفضل بن خلف األنصاري ْ َ ٢٣١٦ /٣ 

َبو الفضيل، وقيل أ ْأبو الفضل أو ابن الفضل: ُ َ ٢٣١٧ /٣ 

ْأبو الفضل  ٢٣١٨ /٣ ، عن سنان بن أيب منصورَ

 ْأبو الفضل  ٢٣١٩ /٣ ، عن مكحولَ

 ْأبو الفضل  ٢٣٢٠ /٣ ، عنه عنبسةَ

 ْأبو الفضل  ٢٣٢١ /٣ ، عن أيب اجلوزاءَ

  )٢٣٢٢ /٣ ، عن علقمة بن مرثدأبو فالن)أ 

ُّأبو الفيض الشامي • َّ ْ َ ٣٧٢[ /٣[ 
ْ الفيضأبو •  ]٣٧٢[ /٣ ، عن أيب ذرَ

 ٢٣٢٣ /٣ ، موىل عبد اهللا بن عمر أبو قابوس



 ٥١٥ 
َ أبو القاسم بن أيب الزناد املدين َِّ ٢٣٢٤ /٣ 

 ٢٣٢٥ /٣ أبو القاسم الرضير 

 ]٣٧٤[ /٣ ، عن ابن عباسأبو القاسم •
َأبو القاسم حسني بن احلارث اجلديل • َ ُ ٣٧٤[ /٣[ 
ُّأبو قبيل املعافري • َ َ َِ ٣٧٤[ /٣[ 

ُّتادة األنصاريَ أبو ق َ ٢٣٢٦ /٣ 

 ]٣٧٦[ /٣ عبد اهللا بن واقد: ُّأبو قتادة احلراين •
ُّ أبو قتادة العدوي البرصي َ ُّ َْ َ َ ٢٣٢٧ /٣ 

 ٢٣٢٨ /٣ َّأبو قتادة الشامي 

ُّأبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعريي البرصي • َ ُّْ َِ َّ َ َُ ُْ ٣٧٨[ /٣[ 
 ٢٣٢٩ /٣ ، واسمه نعيم بن ثابت البرصيأبو قتيبة

َّأبو قتيلة الرش • يُ َعبي العنِّ ُّ ٣٧٨[ /٣[ 
 َأبو قحذم ْ َ ٢٣٣٠ /٣ 

ُّاحلارث بن عبيد اإليادي: ُأبو قدامة • ُ ٣٧٩[ /٣[ 
ُّعبيد اهللا بن سعيد الرسخيس: ُأبو قدامة • َّ َ ُ ٣٧٩[ /٣[ 
ُّأبو قرصافة جنْدرة بن خيشنة الكناين • ِ َِ َ ْ ٣٧٩[ /٣[ 

ُّ أبو قرة األسدي الصيداوي َّ ُّْ ََّ ُ ٢٣٣١ /٣ 

أبو قرة موس َّ ُّى بن طارق الزبيديُ ِ َّ ٣٨٠[ /٣[ 
ُّأبو قزعة سويد بن حجري الباهيل • ْ َُ ُ َ َ َ ٣٨٠[ /٣[ 
ْأبو قطن القطعي، عمرو بن اهليثم • َ ُّ ِ َ ُ َ َ ٣٨٠[ /٣[ 
ُّأبو القلوص، حصني بن أيب احلر العنْربي • َ َ َُ ّ ُ ُ ُ ٣٨٠[ /٣[ 
 ْأبو قعيس َ ُ ٢٣٣٢ /٣ 



 ٥١٦ 
ُأبو القموص • ُّزيد بن عيل العبدي: َ ْ َ ٣٨١[ /٣[ 
ُّعبد اهللا بن زيد اجلرمي: ِبو قالبةأ • ْ َ ٣٨١[ /٣[ 
َأبو قالبة •  ]٣٨١[ /٣ َّعبد امللك بن حممد الرقايش: ِ
ْأبو قيس األودي، عبد الرمحن بن ثروان • َ ٣٨١[ /٣[ 
ُّأبو قيس الدمشقي • ِّ ْ َ ٣٨١[ /٣[ 

َ أبو قيس، موىل عمرو بن العاص ْ َ ٢٣٣٣ /٣ 

ُّأبو كامل مظفر بن مدرك البغدادي • َْ ِ ْ ُ َُّ  ]٣٨٤[ /٣  احلافظَ
ُّأبو كامل فضيل بن حسني اجلحدري البرصي • َ ُّ ْ ُ ِْ ْ ََ َ ُ ٣٨٤[ /٣[ 

َ أبو كاهل األمحيس ْ َ ٢٣٣٤ /٣ 

ُّ أبو كباش العييش ْ َ َ ِ ٢٣٣٥ /٣ 

ُّ أبو كبشة األنامري املذحجي ِ َ ُّ ْْ َ َ ٢٣٣٦ /٣ 

ُّ أبو كبشة السدويس ُ َّ ٢٣٣٧ /٣ 

ُّأبو كبشة السلويل الشامي ََّّ َُّ ُ ْ َ ٢٣٣٨ /٣ 

ُّزبيدي الكويفأبو كثري ال ُ ُّ َْ ُّ ٢٣٣٩ /٣ 

ُّ أبو كثري السحيمي الغربي الياممي األعمى َ ُّ ْ َُّ ُّ َ َُ ِ ِ َ ٢٣٤٠ /٣ 

) ُّأبو كثري املحاريب)أ َ ُ ٢٣٤١ /٣ 

) ٢٣٤٢ /٣ أبو كثري موىل األنصار)أ 

) ٢٣٤٣ /٣ أبو كثري)أ 

 ٢٣٤٤ /٣  أبو كثري

َأبو كثري اجلالح • ُ ٣٩١[ /٣[ 
 ٢٣٤٥ /٣  أبو كثري

ُأبو كدينَة حييى بن امل • ْ َ ُّهلب البجيلُ َ َ ََّ ٣٩٢[ /٣[ 



 ٥١٧ 
ُّ أبو كرب األزدي ْ َ ِ َ ٢٣٤٦ /٣ 

ويف • ُّأبو كريب حممد بن العالء اهلمداين الكُ ْ َُّ َ ْ ُ ٣٩٢[ /٣[ 
ِأبو كريمة املقدام بن معدي كرب • َِ َْ َ ْ ِ ٣٩٢[ /٣[ 
ُّأبو كعب السعدي البلقاوي • َ ُّ ْ ْْ َّ َ ٣٩٢[ /٣[ 
ْأبو كعب • َ ٣٩٢[ /٣[ 
 ٢٣٤٧ /٣ أبو كعب، احلارثي 

ْكلثم سالمة بن برش بن بديلأبو  • َُ ْ ِ َ َُ ْ ُ ٣٩٣[ /٣[ 
ُّ أبو كنانة القريش َ ُ َ ِ ٢٣٤٨ /٣ 

ُّ أبو الكنود األزدي الكويف ُ َُّ ْ َُ ٢٣٤٩ /٣ 

ُّأبو لبابة بن عبد املنذر األنصاري املدين َ َ ُّ ْ َ ُ ٢٣٥٠ /٣ 

ُّأبو لبابة عثامن بن فائد القريش البرصي • َْ َُّ ُ ُ ُ ٣٩٧[ /٣[ 
ُّأبو لبابة مروان العقييل • ْ َُ ْ َ ُ ٣٩٧[ /٣[ 
ُّأبو لبيد اجلهضمي البرصي • َ ْْ ُّ ََ َ ٣٩٧[ /٣[ 

ُّ أبو ليىل بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سهل األنصاري املدين َ َ ُّ ٢٣٥١ /٣ 

ُّأبو ليىل األنصاري ْ َ ٢٣٥٢ /٣ 

ُّأبو ليىل الكندي ْ ِ ٢٣٥٣ /٣ 

ُّاخلراساين:  أبو ليىل يقال َ ُ ٢٣٥٤ /٣ 

٢٣٥٥ /٣ ، سمع عبيد اهللا بن أيب بكرأبو ليىل 

 ٢٣٥٦ /٣ ، عن بريدةأبو ليىل 

ُّأبو ماجد، احلنفي العجيل الكويف:  أبو ماجدة ويقال ُ ُّ ْ ِ ُّ ٢٣٥٧ /٣ 

ُّ أبو ماجدة السهمي َّ َِ ْ ِ ٢٣٥٨ /٣ 

ُّأبو مالك بن ثعلبة بن أيب مالك القرظي • َ ُ ٤٠٣[ /٣[ 



 ٥١٨ 
 ]٤٠٣[ /٣ ُّأبو مالك األشجعي •

ُّأبو مالك األشعري َ ٢٣٥٩ /٣ 

 ]٤٠٤[ /٣ َأبو مالك اجلنْبي •
 ٢٣٦٠ /٣ ِّو مالك الدمشقيأب 

ُّأبو مالك الغفاري • َ ِ ٤٠٤[ /٣[ 
ُّ أبو مالك النخعي الواسطي ُّ َ َّ ٢٣٦١ /٣ 

 ]٤٠٦[ /٣ ، عن عبد اهللا بن بريدةأبو مالك •
 ٢٣٦٢ /٣ ، عن زيد بن وهبأبو مالك 

 ٢٣٦٣ /٣ ، عن ابن عباسأبو مالك 

 ٢٣٦٤ /٣ ، عن صهيب بن سنان أبو املبارك 

اجي • ُّأبو املتوكل النَّ ِّ َ ُ ٤٠٧[ /٣[ 
ى األملوكي • ُّأبو املثنَّ ُ َ ُ ٤٠٧[ /٣[ 

ُّأبو املثنى اجلهني املدين َُّ ََّ ُ ُِ َ َ ٢٣٦٥ /٣ 

 َّأبو املثنى العبدي َ ُ ٢٣٦٦ /٣ 

ُّ أبو املثنى اخلزاعي الكعبي املدين ُّ َُّ َ ََّ ُ ُْ َ َ ٢٣٦٧ /٣ 

ى املؤذن • ِّأبو املثنَّ ُ َ َُ ٤٠٩[ /٣[ 
ُّأبو جماهد الطائي • َّ ُ ٤٠٩[ /٣[ 
 ٢٣٦٨ /٣ أبو حمبوبة 

َأبو جملز الحق بن محيد • ْ ِ ٤٠٩[ /٣[ 
ُّأبو جميبة الباهيل • ِ َ َ ِ ُ ٤١٠[ /٣[ 

ِّ أبو حمذورة القريش اجلمحي املكي املؤذن َُ ُ َ ُُّ ُّ َ َِّ ُّ ِ ُ ْ َ ٢٣٦٩ /٣ 

ِ أبو حممد بن عمرو بن حريث العذري َ ُ َُ ٢٣٧٠ /٣ 



 ٥١٩ 
 ٢٣٧١ /٣  أبو حممد

 ٢٣٧٢ /٣ أبو حممد البرصي 

 ٢٣٧٣ /٣ أبو حممد الثقفي 

 ٢٣٧٤ /٣ اميأبو حممد الس 

 ٢٣٧٥ /٣ ، عن عائشةأبو حممد 

مي، غالم أيب أيوب األنصاري ْ ِّأبو حممد احلرض ُّ َ َ ٢٣٧٦ /٣ 

 ُّأبو حممد اخلراساين ُ ٢٣٧٧ /٣ 

َأبو حممد الزبيدي، عمرو بن حريش • َُّ ُّ ٤١٥[ /٣[ 
 ٢٣٧٨ /٣ ، موىل عمر بن اخلطاب أبو حممد

 ٢٣٧٩ /٣ ، موىل قريشأبو حممد 

 ٢٣٨٠ /٣ ، سمع احلسنأبو حممد 

 ٢٣٨١ /٣ عن أيب كنانة، بو حممدأ 

  )٢٣٨٢ /٣ عن أيب هريرة، أبو حممد)أ 

 ]٤١٦[ /٣ ، موىل أيب قتادةأبو حممد •
ُّ أبو حممد اهلذيل َ ُ ٢٣٨٣ /٣ 

ُّأبو املحياة التيمي • ْ َّ ََّ ُ ٤١٧[ /٣[ 
 ٢٣٨٤ /٣ ُ أبو املخارق

ُّ أبو املختار األسدي الكويف ُ ُّ ٢٣٨٥ /٣ 

ُّأبو املختار الطائي َّ ْ ُ ٢٣٨٦ /٣ 

 ]٤١٩[ /٣ أبو خملد •
 ]٤١٩[ /٣ أبو خملد •
 ]٤٢٠[ /٣ أبو خمنف •



 ٥٢٠ 
 ٢٣٨٧ /٣ أبو مدرك 

  )يس)أ  ٢٣٨٨ /٣ َّأبو خمُ

ُّ أبو مدلة املدين َُ َ َّ ِ ٢٣٨٩ /٣ 

ُّأبو مراوح الغفاري، ويقال ِ َ  ٢٣٩٠ /٣ الليثي املدين: ُ

َأبو مراوح ُ ٢٣٩١ /٣ 

ُّأبو مرثد الغنَوي • َ َ ْ َ ٤٢٢[ /٣[ 
ْأبو مرحب، أو مرحب بن أيب مرحب • َ ٤٢٢[ /٣[ 
ُّأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون املرصي • ْْ َ ْ َِ ٤٢٣[ /٣[ 

 ٢٣٩٢ /٣  أبو مرحوم 

َ أبو مرزوق التجيبي ثم القتريي ُّ ُّ ٢٣٩٣ /٣ 

 ٢٣٩٤ /٣  أبو مرزوق

ُّ أبو مرة الطائفي َّ ُِ َّ ٢٣٩٥ /٣ 

َّأبو مرة • ُ ٤٢٤[ /٣[ 
 ]٤٢٤[ /٣ َأبو مروان ابن محويه •

ُّ أبو مروان األسلمي ِْ َ َ ٢٣٩٦ /٣ 

ُّ بن عثامن بن خالد العثامينأبو مروان حممد • ُ ٤٢٥[ /٣[ 
مي ْ ُّ أبو مريم األزدي احلرض ِ َ َ ُّ ْ َ ٢٣٩٧ /٣ 

ُّعبد اهللا بن زياد األسدي: أبو مريم • َ َ ٤٢٥[ /٣[ 
مي الشامي  ْ ُّأبو مريم األنصاري، ويقال احلرض َُّّ َ َ ُّ ٢٣٩٨ /٣ 

 َّأبو مريم األنصاري عبد الغفار بن القاسم َ ٢٣٩٩ /٣ 

ُّأبو مريم الثقفي ا ِ ُّملدائنيَّ ِ ِ َ َ ٢٤٠٠ /٣ 

 ٢٤٠١ /٣ أبو مريم احلنفي



 ٥٢١ 
ُّأبو مريم الرقي َّ ٢٤٠٢ /٣ 

ُّأبو مريم السلويل • َِّ ُ ٤٢٩[ /٣[ 
ُّأبو مزاحم السمرقنْدي • َ َ َّ ُ ٤٢٩[ /٣[ 

َ أبو مزاحم ُ ٢٤٠٣ /٣ 

ِّ أبو مزرد َُ ٢٤٠٤ /٣ 

ُّأبو املساور الفضل بن مساور البرصي • َْ ُ ْ َ ُ ٤٣٠[ /٣[ 
 ٢٤٠٥ /٣ أبو مسعر 

  )٢٤٠٦ /٣ أبو مسعود)أ 

ُّأبو مسعود األنصاري البدري • َ ُّْ ٤٣١[ /٣[ 
َ أبو مسعود األنصاري الزرقي ُ ٢٤٠٧ /٣ 

َّأبو مسعود عبد األعىل بن أيب املساور اجلرار • َ ُ ٤٣١[ /٣[ 
ُّأبو مسعود سعيد بن إياس اجلريري • ْ َ ُ ٤٣١[ /٣[ 
ُّأبو مسعود أمحد بن الفرات بن خالد الرازي • َّ ُ ٤٣١[ /٣[ 
 ]٤٣١[ /٣ ِن مسكنيُحر ب: ِأبو مسكني •
 َأبو مسكني اجلزري َ ْ ِ ٢٤٠٨ /٣ 

 ]٤٣٢[ /٣ أبو مسلم األغر •
ُّ أبو مسلم البجيل َ َ ُ ٢٤٠٩ /٣ 

َ أبو مسلم اجلذمي َ ٢٤١٠ /٣ 

ُّأبو مسلم اجلعفي • ُ ْ ُْ ٤٣٢[ /٣[ 
َّ أبو مسلم اخلوالين اليامين الزاهد ُّ َ َُّ ْ َ ٢٤١١ /٣ 

ُّ أبو مسلم العبدي ْ َ ٢٤١٢ /٣ 

َأبو مسلمة سعيد بن يزيد  • ْ  ]٤٣٥[ /٣ األزديَ



 ٥٢٢ 
ُّأبو مسهر، عبد األعىل بن مسهر الغساين • َّ ْ ُ ْ َُ ِ ِ ٤٣٥[ /٣[ 

ُّ أبو مشجعة بن ربعي اجلهني ُِ َ ُ ْ َ َِ ْ ٢٤١٣ /٣ 

ُّ أبو مصبح املقرائي الردماين األوزاعي احلميص ْ ُّ ُّ َّ ُّ َ ُِ ْ ِّ َْ َ ٢٤١٤ /٣ 

ِّأبو مصبح، أبو ابن مصبح َ ُ ٢٤١٥ /٣ 

َأبو مصعب • ْ ْأمحد بن أيب بكر الزهري: ُ ُّ ٤٣٦[ /٣[ 
ُّعبد السالم بن مصعب املدين: أبو مصعب • َ َ ُ ٤٣٦[ /٣[ 
 ]٤٣٦[ /٣ مطرف بن عبد اهللا: ُأبو مصعب املديني •
• ) ٤٣٦[ /٣ ُأبو مصعب املازين)أ[ 

َّ أبو املصفى َ ُ ٢٤١٦ /٣ 

ُّأبو مصلح اخلراساين ُُ ْ ٢٤١٧ /٣ 

َأبو مطر َ ٢٤١٨ /٣ 

 ْأبو مطر اجلهني البرصي َ َ ُ َ َ ٢٤١٩ /٣ 

ِّأبو مطرف بن •  ]٤٣٩[ /٣  أيب الوزيرَُ
ِّأبو مطرف • ُّعبيد اهللا بن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز اخلزاعي: َُ ََ ُ ُُ ْ ُ ْ َ ٤٣٩[ /٣[ 

ِّ أبو املطوس، وقيل َ ِّابن املطوس: ُ َ ُ ٢٤٢٠ /٣ 

ُّ أبو مطيع بن عوف األنصاري ْ َ ٢٤٢١ /٣ 

ُّفضيل بن ميرسة األزدي: ُأبو معاذ • ْ ْْ ََ َ َ ُ ٤٣٩[ /٣[ 
ُّرقم البرصيُسليامن بن أ: أبو معاذ • َْ َْ ٤٤٠[ /٣[ 

 ٢٤٢٢ /٣ أبو معان: ُ أبو معاذ، ويقال

 ْأبو معاذ البلخي َ ٢٤٢٣ /٣ 

 ِأبو معانق، أو ابن معانق ُ ٢٤٢٤ /٣ 

َ أبو معاوية البجيل َ ٢٤٢٥ /٣ 



 ٥٢٣ 
َّحممد بن خازم الرضير: أبو معاوية • ِ َ ٤٤١[ /٣[ 
ْشيبان بن عبد الرمحن النَّحوي: ُأبو معاوية • َ ٤٤١[ /٣[ 
ويف: أبو معاوية • ُّعمرو بن عبد اهللا بن وهب النَّخعي الكُ ُّ ِ َ ْ َ َ ٤٤١[ /٣[ 
ْأبو معبد، موىل ابن عباس • َ ٤٤١[ /٣[ 
ْأبو معبد • ُّجمالد بن مسعود السلمي: َ َُّ ٤٤١[ /٣[ 

ُّ أبو املعتمر بن عمرو بن رافع املدين َ َ َُ ْ ٢٤٢٦ /٣ 

ْأبو املعتمر • ُّيزيد بن طهامن البرصي: ُ َ ْْ َ ٤٤٢[ /٣[ 
َأبو املعت • ْ ُّحنَش بن املعتمر الكويف: ِمرُ َ ٤٤٢[ /٣[ 

ُّ أبو معدان املكي َِّ َ ْ ٢٤٢٧ /٣ 

ْ أبو معدان، وقيل ابن معدان َْ َ ٢٤٢٨ /٣ 

َّأبو معرش الرباء • َ ََ ْ ٤٤٣[ /٣[ 
ويف • ُّأبو معرش التميمي الكُ ُّ َِ َّ َ ْ ٤٤٣[ /٣[ 
َأبو معرش • ْ ِّنجيح بن عبد الرمحن املعروف بالسندي: َ ِ َ ٤٤٣[ /٣[ 
) َعرشَأبو م)أ ْ ٢٤٢٩ /٣ 

  )َأبو معرش)أ ْ َ ٢٤٣٠ /٣ 

 َّأبو املعطل الشامي َ ُ ٢٤٣١ /٣ 

ُّ أبو معقل األسدي َْ ََ ِ ٢٤٣٢ /٣ 

ْ أبو معقل َ ٢٤٣٣ /٣ 

ُّ أبو املعىل بن لوذان األنصاري ْ ََ َّ ُ ٢٤٣٤ /٣ 

َّأبو املعىل العطار • َُ ََّ ٤٤٥[ /٣[ 
َأبو معمر • ُّعبد اهللا بن سخربة األزدي: َْ ْ َ َ َ َْ ٤٤٥[ /٣[ 
َأبو معمر • َّ عبد اهللا بن عمرو بن أيب احلجاج املنقري:َْ َ َ ٤٤٥[ /٣[ 



 ٥٢٤ 
َأبو معمر • ُّإسامعيل بن إبراهيم بن معمر اهلذيل: َْ َ ََ ُ ْ ٤٤٥[ /٣[ 
ِأبو معن الرقايش • َّ َْ ٤٤٥[ /٣[ 

ُّ أبو معن البرصي اإلسكندراين َُّ َ ْْ ٢٤٣٥ /٣ 

ْ أبو معن َ ٢٤٣٦ /٣ 

َأبو معبد • ْ ُّحفص بن غيالن الرعيني: َ ُِّ ْ ْ ََ َ ْ ٤٤٦[ /٣[ 
ِّأبو املغلس • َ ي: ُ ُّميمون املكِّ َ ٤٤٦[ /٣[ 
ِّأبو املغلس • َ ُّعبد ربه بن خالد النُّمريي: ُ ْ َ ٤٤٦[ /٣[ 

َ أبو مغيث بن عمرو ُ ٢٤٣٧ /٣ 

ُّ أبو املغرية البجيل، ويقال ِ َ َ ُّاخلاريف الكويف: ُ ُّ ِ َ ٢٤٣٨ /٣ 

ُّعبد القدوس بن احلجاج اخلوالين: أبو املغرية • ِ ْ َ ُّ ُ ٤٤٧[ /٣[ 
ِملغرية أبو ا ُ ٢٤٣٩ /٣ 

 ٢٤٤٠ /٣ ُأبو املغرية

 َّأبو املغرية القواس َ ْ ِ ُ ٢٤٤١ /٣ 

 ٢٤٤٢ /٣ أبو املغرية 

َّأبو املفضل • َ ُ ٤٤٨[ /٣[ 
ْأبو املقدام • َّثابت بن هرمز احلداد: ِ َ ُ ْ ُ ٤٤٨[ /٣[ 
ْأبو املقدام •  ]٤٤٨[ /٣ هشام بن زياد: ِ
ِأبو مكني • ُّنوح بن ربيعة البرصي: َ َْ َ ُ ٤٤٨[ /٣[ 

ِ أبو املل ُّيح بن أسامة اهلذيلَ َ ُ ُ ٢٤٤٣ /٣ 

 َأبو املليح اهلذيل ُ ٢٤٤٤ /٣ 

ُاحلسن بن عمر: أبو املليح • َ ٤٥٠[ /٣[ 
َّأبو املليح الفاريس املدين اخلراط َُّ َ ََ ُّ ِ ٢٤٤٥ /٣ 



 ٥٢٥ 
ْأبو مليكة • َ ُ ٤٥١[ /٣[ 
ُّحممد بن عبد الرمحن الطفاوي: ُأبو املنْذر • َ ُّ ٤٥١[ /٣[ 
ُّإسامعيل بن عمر الواسطي: أبو املنذر • ُ ٤٥١[ /٣[ 
 ]٤٥١[ /٣ ، موىل أيب ذرُأبو املنْذر •

 ٢٤٤٦ /٣ ، ومل ينسب أبو املنذر

ْأبو املنذر  ٢٤٤٧ /٣ ،  عن أيب سلمةُ

 ]٤٥٢[ /٣ ُّاحلارث بن منصور الواسطي: أبو منصور •
 َّأبو منصور العباداين َ ٢٤٤٨ /٣ 

 ٢٤٤٩ /٣ أبو منصور موىل األنصار 

 ٢٤٥٠ /٣  أبو منظور

َّسيار بن: ِأبو املنْهال •  ]٤٥٢[ /٣ َ سالمةَ
ُّأبو املنْهال املكي • ِ ٤٥٢[ /٣[ 
 ]٤٥٢[ /٣ ِأبو املنْهال •

َأبو املنيب اجلريش الدمشقي األحدب ِّْ َ ُّ َ ُّْ ِ ُِ ُ ٢٤٥١ /٣ 

ْأبو املنيب • ِ ُّعبيد اهللا بن عبد اهللا العتكي املروزي: ُ َ َْ َُّ َ ٤٥٣[ /٣[ 
َ أبو املهاجر ُ ٢٤٥٢ /٣ 

 ]٤٥٤[ /٣ سامل بن عبد اهللا: أبو املهاجر •
 ]٤٥٥[ /٣ سعيد بن سنان احلميص: أبو مهدي •

ُّ أبو املهزم التميمي البرصي َْ ُّ َّ ِّ َ ُ ٢٤٥٣ /٣ 

ّ أبو املهلب اجلرمي البرصي َْ ْ َ َُّ َ ٢٤٥٤ /٣ 

َّأبو املهلب • َ َمطرح بن يزيد الكناين: ُ ُ ٤٥٦[ /٣[ 
ُّأبو مودود البرصي • َ ُ ْْ َ ٤٥٦[ /٣[ 



 ٥٢٦ 
ْأبو مودود البرصي • ََ ُ ْ ٤٥٦[ /٣[ 
ُأبو مودود اهل • ُ ْ ُّذيل املدينَ َ َ َ ٤٥٦[ /٣[ 

ُ أبو مودود ْ َ ٢٤٥٥ /٣ 

ِّ أبو املورع َ َ ٢٤٥٦ /٣ 

 ]٤٥٧[ /٣ أبو موسى األشعري •
ْإرسائيل بن موسى البرصي: أبو موسى • َ ٤٥٧[ /٣[ 

 ٢٤٥٧ /٣  أبو موسى احلذاء

َأبو موسى احلذاء املكي • َّ َ ٤٥٨[ /٣[ 
ى العنَزي البرصي: أبو موسى • ُّحممد بن املثنَّ َ ُّ َْ َ ُ ٤٥٨[ /٣[ 
) ٢٤٥٨ /٣ أبو موسى الغافقي )أ 

ُّ أبو موسى اهلاليل ِ ٢٤٥٩ /٣ 

 ٢٤٦٠ /٣ ، عن جابر أبو موسى

 ٢٤٦١ /٣ ، عن أيب مريم أبو موسى

 ْأبو موسى اهلمداين َ ٢٤٦٢ /٣ 

 ٢٤٦٣ /٣ َّأبو موسى الصفار 

 َأبو املؤمل الشامي ُ ٢٤٦٤ /٣ 

ُّ أبو املؤمن الواثيل الكويف ُ ُّ ِّ َ ُ ٢٤٦٥ /٣ 

ْ أبو ميرسة العابد َ ٢٤٦٦ /٣ 

ْو ميرسةأب • ويف: َ ُّعمرو بن رشحبيل اهلمداين الكُ ُّْ ََ ْ ُ ٤٦١[ /٣[ 
ْ أبو ميمون َ ٢٤٦٧ /٣ 

َّ أبو ميمونة الفاريس املدين األبار ُّْ َُّ َ َ ٢٤٦٨ /٣ 

 ٢٤٦٩ /٣ أبو نارشة 



 ٥٢٧ 
ُّأبو نباتة يونس بن حييى بن نباتة املدين • َ ُ َُ ٤٦٣[ /٣[ 
ِأبو النَّجايش، موىل رافع بن خديج • َِ ِّ ٤٦٣[ /٣[ 

ُّجيب العامري الرسحي املرصيأبو النَّ ُّْ ُّ َِّ ْ ٢٤٧٠ /٣ 

ُّأبو نجيح السلمي • َُّ ِ َ ٤٦٣[ /٣[ 
ُّأبو نجيح املكي يسار • ِ َ ٤٦٤[ /٣[ 

ُّأبو نخيلة البجيل َ َ ْ َ ُ ٢٤٧١ /٣ 

 ْأبو نرص، عن أيب ذر َ ٢٤٧٢ /٣ 

 ٢٤٧٣ /٣ أبو نرص، عن عيل 

 ٢٤٧٤ /٣ أبو نرص األسدي، برصي

َّأبو نرص عبد امللك بن عبد العزيز الت •  ]٤٦٥[ /٣ ّامرَْ
ُّأبو نرص عبد اهللا بن عبد الرمحن الضبي • ِّْ َّ َ ٤٦٥[ /٣[ 

 ٢٤٧٥ /٣ أبو نرص اهلاليل

 ٢٤٧٦ /٣ أبو نرص اهلاليل

 ]٤٦٦[ /٣ أبو نرص، عن أنس •
 ]٤٦٦[ /٣ أبو نرص، عن أيب برزة •
 ٢٤٧٧ /٣ أبو نرص، عن أيب ذر 

 ٢٤٧٨ /٣ أبو نرص، عن عيل 

 ٢٤٧٩ /٣ أبو نصرية الواسطي

 ]٤٦٨[ /٣ شم بن القاسمْأبو النَّرض ها •
ُّأبو النَّرض إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الدمشقي الفرادييس • ِ َ ُّ ََ ْ ِّ ٤٦٨[ /٣[ 
ُّأبو النَّرض سامل بن أيب أمية املدين • َ َْ ُ ٤٦٨[ /٣[ 
ُّأبو نرضة العبدي • ْ َ ْ َاملنذر بن مالك بن قطعة: َ َ ُ ٤٦٨[ /٣[ 



 ٥٢٨ 
ُّأبو نعامة احلنَفي الزماين • َّ ُّ َِّ  ]٤٦٨[ /٣ َبايةَقيس بن ع: ََ

ُّ أبو نعامة السعدي البرصي َ ُّ ْْ َّ َ ٢٤٨٠ /٣ 

ُّأبو نعامة العدوي • َ ََ  ]٤٦٩[ /٣ َعمرو بن عيسى: َ
ُّأبو النُّعامن حممد بن الفضل السدويس • ُ َّْ َ ْ ٤٦٩[ /٣[ 

 ٢٤٨١ /٣ ْأبو النُّعامن، عن أيب وقاص

 ٢٤٨٢ /٣ ُّأبو النُّعامن األنصاري 

 ٢٤٨٣ /٣ أبو النعامن، عن سلامن 

ْ نعيمأبو • َ ويف املالئي: ُ ُّالفضل بن دكني الكُ ُُّ ََ ُ ْ ٤٧٠[ /٣[ 
ْأبو نعيم • َ ويف الصغري: ُ ِعبد الرمحن بن هانئ النَّخعي الكُ َّ ُّ ُّ َ ٤٧٠[ /٣[ 

ُّأبو نعيم النَّخعي الكبري َ ْ َ ْعبد الرمحن بن نعيم: ُ َ ُ ٢٤٨٤ /٣ 

ويف الطحان • َّأبو نعيم رضار بن رصد الكُ ْ ََّ ُّ َُ َ ِ ُ ٤٧٠[ /٣[ 
ُّعيم عبيد بن هشام احللبيُأبو ن • ََ ُ ْ َ ٤٧١[ /٣[ 
 ٢٤٨٥ /٣ أبو نعيم، عن حممد بن زياد السلمي 

 ٢٤٨٦ /٣ أبو نملة األنصاري

َأبو هنار • ُّعقبة بن عبد الغافر األزدي البرصي: َ َ ُّْ ْ َُ َ ْ ٤٧١[ /٣[ 
ُّأبو هنيك األزدي الفراهيدي البرصي َ ُّ ُّْ َ َْ َ ِ ٢٤٨٧ /٣ 

ُّأبو هنيك األسدي الضبي َ ََّ ُّ َ ِ ٢٤٨٨ /٣ 

 ٢٤٨٩ /٣ َّأبو نواس الشاعر 

َأبو نوح قراد • ُ ُ ٤٧٣[ /٣[ 
ري الكناين العرجيي ُّأبو نوفل بن أيب عقرب البكْ َ َْ َُ ُّ َُّ ِ ْ ٢٤٩٠ /٣ 

 

  



 ٥٢٩ 
 

ُّ أبو هارون العبدي • ْ َ ٥[ /٤[ 
ُّ أبو هارون املدين • َ َ ٥[ /٤[ 

 ٢٤٩١ /٤ سطينيأبو هارون الفل

 ٢٤٩٢ /٤ أبو هارون شامي

ُّ أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القريش العبشمي ََ ْ َ ُُّ ُ ْ ٢٤٩٣ /٤ 

ُّأبو هاشم الدويس ْ َّ ٢٤٩٤ /٤ 

ُّ أبو هاشم الرماين الواسطي ُّ ِ ٢٤٩٥ /٤ 

 ]٧[ /٤ ُّ أبو هاشم القاسم بن كثري اخلاريف •
َّ أبو هاشم الزعفراين، عامر بن ع • َ ُّْ َ  ]٧[ /٤ ُّامرة، عنه أبو الوليد الطياليسَّ
ُّإسامعيل بن كثري املكي:  أبو هاشم • َ َ ٧[ /٤[ 
ُّمحيد بن هاين اخلوالين: َ أبو هانئ • ْ َ ُ ٧[ /٤[ 
ْ أبو هبرية • َ ُّحييى بن عباد األنصاري: ُ ّ َ ٨[ /٤[ 
ْأبو هبرية • َ ُّحممد بن الوليد بن هبرية الدمشقي: ُ َ ُ ٨[ /٤[ 

  )َأبو هبرية)أ ُّ الكالعيُ َ َ ٢٤٩٦ /٤ 

ُّ أبو اهلذيل، غالب بن اهلذيل األودي • ْ َ َُ ُ ٨[ /٤[ 
ُّأبو هريرة الدويس اليامين َ ُّ َّ ٢٤٩٧ /٤ 

ُّحممد بن فراس الصرييف:  أبو هريرة • ْ ََ ِ ١٦[ /٤[ 
ُّحممد بن يزيد الرفاعي: ِ أبو هشام • َِّ ١٦[ /٤[ 
ُّاملغرية بن سلمة املخزومي: ِ أبو هشام • َْ َ َ ١٦[ /٤[ 

َّهشام القنادأبو  َ ِ ٢٤٩٨ /٤ 

 ٢٤٩٩ /٤ أبو هشام



 ٥٣٠ 
ُّالزبرقان األهوازي] حممد بن[ أبو مهام  • ََ َ َّ ١٧[ /٤[ 
ام الدالل • َ َّ أبو مه ِحممد بن جميب: َّ ُ ١٧[ /٤[ 
ام • َ ُّالوليد بن شجاع بن الوليد السكوين: َّ أبو مه َّ ١٧[ /٤[ 
ام • َ ُّعبد اهللا بن يسار الكويف: َّ أبو مه ُ َ ١٧[ /٤[ 

َ ُّام البرصيَّأبو مه َْ ٢٥٠٠ /٤ 

 ٢٥٠١ /٤ أبا مهام

 ٢٥٠٢ /٤ أبو مهدان بن هارون

 ٢٥٠٣ /٤ أبو مهدان

ْأبو مهام الشعثاين َ ٢٥٠٤ /٤ 

ٌّ أبو هند البجيل، شامي ُّ َ َ ْ ِ ٢٥٠٥ /٤ 

ِّأبو هند الصديق ِّْ ِ ٢٥٠٦ /٤ 

ُّ أبو هند اهلمداين الداالين الكويف ُ ُّ ُّ َّْ َْ ِ ٢٥٠٧ /٤ 

ُّ أبو هالل حممد بن سليم الراسبي • َّ ْ ُِ َ ١٩[ /٤[ 
َ أبو هالل ِ ٢٥٠٨ /٤ 

َأبو هالل التغلبي ِ ٢٥٠٩ /٤ 

َ أبو اهلياج األسدي، حيان بن حصني • ُ َ َُّّ َ ََّ َ ٢٠[ /٤[ 
ُّأبو اهليثم بن نرص بن دهر األسلمي ْ ِْ َ َ ْ َ ْ َ َ ٢٥١٠ /٤ 

ُّ أبو اهليثم العتواري • َ ُِ ْ ْ َ ٢٠[ /٤[ 
ُّأبو اهليثم املرادي الكويف ُ ُّ ِ َ ُْ َ ٢٥١١ /٤ 

ُّ أبو اهليثم املرصي ْ ِ ْ َ ٢٥١٢ /٤ 

ْأبو اهليثم الضمري َ ٢٥١٣ /٤ 

ُّأبو اهليثم القريش ِ َ ُْ َ ٢٥١٤ /٤ 



 ٥٣١ 
ْأبو اهليثم العبدي َ ْ َ ٢٥١٥ /٤ 

 ]٢٣[ /٤ َ أبو الوازع، جابر بن عمرو •
ُّأبو واقد الليثي ِْ َِّ ٢٥١٦ /٤ 

َّ أبو واقد الليثي الصغري •  ]٢٤[ /٤ صالح بن حممد بن زائدة: َّ
 ]٢٤[ /٤  أبو وائل •
ُّ أبو وائل القاص املرادي ا • َّ ُ ُّلصنعاينَ ْ  ]٢٤[ /٤ عبد اهللا بن بجري: َّ
ْ أبو الوداك جرب بن نوف • َّ ََ ٢٤[ /٤[ 

ْ أبو الورد ُّ بن ثاممة بن حزن القشريي البرصي َ َ ُّ َْ ْ َ ُ ُْ َ ٢٥١٧ /٤ 

ُّأبو الورد املازين ْ َ ٢٥١٨ /٤ 

ْ أبو الورقاء •  ]٢٥[ /٤ ِفائد بن عبد الرمحن: َ
ُّ أبو الويضء القييس • ْ َ ْعباد بن نسيب: َ َ ُ َّ َ ٢٥[ /٤[ 

َّ أبو وقاص َ ٢٥١٩ /٤ 

ُّاجلراح بن مليح الرؤايس: َ أبو وكيع • ُّ َ َّ َ ٢٥[ /٤[ 
ُّعنرتة بن عبد الرمحن الشيباين:  أبو وكيع • ْ َّ َ ٢٥[ /٤[ 
 ]٢٦[ /٤ ُّ أبو الوليد بن أيب اجلارود املكي •
ُّأمحد بن عبد اهللا بن بكار الدمشقي:  أبو الوليد • ِّ َّ َ ٢٦[ /٤[ 
ُّم بن عبد امللك الطياليسهشا:  أبو الوليد • َّ ٢٦[ /٤[ 
 ]٢٦[ /٤ ُّعبد اهللا بن احلارث البرصي:  أبو الوليد •
ُّ أبو الوليد بركة املجاشعي • َِ َ َُ ٢٦[ /٤[ 

ُّ أبو الوليد املكي َ ٢٥٢٠ /٤ 

 ٢٥٢١ /٤ أبو الوليد

 ٢٥٢٢ /٤ أبو الوليد



 ٥٣٢ 
ُّأبو الوليد املخزومي ْ َ ٢٥٢٣ /٤ 

 ]٢٧[ /٤  أبو الوليد املغرية أو أبو املغرية •
ُ أبو الوليد عبيد سنوطا • َ ُ ٢٧[ /٤[ 

َأبو ونقة ْ َ ٢٥٢٤ /٤ 

ُّأبو وهب اجلشمي ِ َ ُ ْ َ ٢٥٢٥ /٤ 

ُّ أبو وهب اجليشاين املرصي ْ َْ ِ ُّ ْ َ ٢٥٢٦ /٤ 

ُّ أبو وهب الكالعي • َ ْ ٌّعبيد اهللا بن عبيد، شامي: َ ُ ُ ٢٨[ /٤[ 
ُّأبو وهب الكالعي ْ َ ٢٥٢٧ /٤ 

ُّأبو الس اخلزاعي ُ ٢٥٢٨ /٤ 

ُّأبو حييى األسلمي • َ َ ٣١[ /٤[ 
 ]٣١[ /٤  أبو حييى األعرج •
َّ  أبو حييى حممد بن عبد الرحيم البزاز • َ ٣١[ /٤[ 
ُّ أبو حييى التيمي الكويف • ُ ُّ ْ َّ ٣١[ /٤[ 
ُّ عس  أبو حييى التيمي املدين • ُّ َْ ََّ ٣١[ /٤[ 

 ٢٥٢٩ /٤ أبو حييى

ُّ أبو حييى عبد احلميد بن عبد الرمحن احلامين • َّ ِ ٣٢[ /٤[ 
 ]٣٢[ /٤ ُّل الكويفَّ أبو حييى الطوي •

ُّ  أبو حييى القتات الكويف الكنايس ِ ُ ُُّ َّ َ ٢٥٣٠ /٤ 

ُّ أبو حييى القريش • َ ُ ٣٣[ /٤[ 
 ٢٥٣١ /٤  أبو حييى املكي

ُّ  أبو حييى املكي ِ َ ٢٥٣٢ /٤ 

ُّ أبو حييى موىل آل جعدة بن هبرية املخزومي ْْ َ َ ُ ْ َ ٢٥٣٣ /٤ 



 ٥٣٣ 
َّأبو حييى الوقار • َ ٣٤[ /٤[ 

 ٢٥٣٤ /٤ أبو حييى

 ٢٥٣٥ /٤ زأبو حييى البزا

ْأبو حييى عبد احلي بن سويد ُ َّ َ ٢٥٣٦ /٤ 

 ٢٥٣٧ /٤ أبو حييى

 ٢٥٣٨ /٤ أبو حييى

) ٢٥٣٩ /٤ أبو حييى)أ 

ُّ أبو يزيد األسدي الوالبي • ِ ُّ َ ٣٦[ /٤[ 
ُّأبو يزيد اخلوالين املرصي الكبري ْْ ِ ُّ َ ٢٥٤٠ /٤ 

َّ أبو يزيد اخلوالين املرصي الصغري ُّْ َ ٢٥٤١ /٤ 

ُّ  أبو يزيد الضني َِّ ِّ ٢٥٤٢ /٤ 

ُّد املديني أبو يزي َ ٢٥٤٣ /٤ 

ُّأبو يزيد املكي َ ٢٥٤٤ /٤ 

ُّ أبو يزيد حييى بن يزيد اهلنائي • َ ُ ٣٨[ /٤[ 
 ]٣٨[ /٤  أبو يزيد •

 ) ٢٥٤٥ /٤ أبو يزيد)أ 

) ٢٥٤٦ /٤ أبو يزيد)أ 

ُّ أبو يسار القريش ِ َ َُ ٢٥٤٧ /٤ 

 ٢٥٤٨ /٤ أبو يسار

ُّأبو اليرس األنصاري • َ َ ٣٩[ /٤[ 
ْ أبو يعفور األكرب • َ ٣٩[ /٤[ 
ْ أبو يعف •  ]٣٩[ /٤ ور األصغرَ



 ٥٣٤ 
ُأبو يعفور الثقفي الكويف ُّ ََّ ْ ٢٥٤٩ /٤ 

ْ أبو يعقوب البغدادي َ ٢٥٥٠ /٤ 

ُ أبو يعقوب البويطي، يوسف بن حييى • ُّ َ ُ ٤٠[ /٤[ 
 ]٤٠[ /٤ َّ أبو يعقوب التوأم •

 ٢٥٥١ /٤ أبو يعقوب

ُّ أبو يعقوب الثقفي • ِ َ َّ ٤١[ /٤[ 
ُّ أبو يعقوب احلنيني • ْ َِ َ ُ ٤١[ /٤[ 

 ٢٥٥٢ /٤ أبو يعقوب

)َّأبو يعقوب اخلياط)أ َ ٢٥٥٣ /٤ 

ْ أبو يعىل • ُّحممد بن الصلت التوزي:َ َّ َِّ َّ ْ ٤١[ /٤[ 
ْ أبو يعىل • ُّمنذر بن يعىل الثوري: َ َّْ َ ٤١[ /٤[ 
ُّعثامن بن عمري البجيل: َ أبو اليقظان • َ َ ُ ٤١[ /٤[ 
ُّاحلكم بن نافع البهراين احلميص: َ أبو اليامن • ْ ُِّ ْ َ ٤١[ /٤[ 

َّ أبو اليامن الر ُّحال املدينيَ َ َّ ٢٥٥٤ /٤ 

َ أبو اليامن • ُّمعىل بن راشد النبال البرصي: َ َ ّ َْ َّ َّ ُ ٤٢[ /٤[ 
ُّ أبو اليامن اهلوزين • ََ ْ ٌّعامر بن عبد اهللا بن حلي شامي،: َ َُ ٤٢[ /٤[ 
ُّ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفاريس الفسوي • َ َُ ُّ ٤٢[ /٤[ 

ِأبو يوسف املديني َ ٢٥٥٥ /٤ 

 ٢٥٥٦ /٤ أبو يونس الباهيل

ُّ أبو يونس القشريي • ْ َ  ]٤٣[ /٤ َحاتم بن أيب صغرية: ُُ
ّ أبو يونس القوي • َ ُ ٤٣[ /٤[ 
 ]٤٣[ /٤  أبو يونس •



 ٥٣٥ 
 ٢٥٥٧ /٤ أبو يونس

) َابن األمحيس)أ ْ َ ٢٥٥٨ /٤ 

) ْابن األدرع)أ َ ٢٥٥٩ /٤ 

) ٢٥٦٠ /٤ ابن أذنان)أ 

ْابن أبجر • َ ٤٥[ /٤[ 
َابن أبزى • ْ َ ٤٥[ /٤[ 
ّابن أيب بن كعب • َ ُ ٤٦[ /٤[ 
َاألجلحابن  • ْ َ ٤٦[ /٤[ 
ْابن إدريس • ِ ٤٦[ /٤[ 
َابن أردك • ْ َ ٤٦[ /٤[ 
ْابن أرقم • َ ٤٦[ /٤[ 
 ]٤٦[ /٤ حممد: ابن إسحاق •

 ٢٥٦١ /٤ ُابن األسقع

 ]٤٦[ /٤ ابن أيب األسود •
 ]٤٦[ /٤ ابن األشجعي •
ْابن أشوع • َ ٤٧[ /٤[ 
 ]٤٧[ /٤ ِّابن األصبهاين •
ْابن أعبد • َ ٤٧[ /٤[ 
َابن أفلح • ْ َ ٤٧[ /٤[ 
ْن أقرماب • َ ٤٧[ /٤[ 
ُّابن أكيمة الليثي • ْ َ ُ ٤٧[ /٤[ 
َّابن أيب أمية • ُ ٤٧[ /٤[ 



 ٥٣٦ 
 ]٤٧[ /٤ ابن أيب أنس •
ُابن أنعم • ْ َ ٤٧[ /٤[ 

ُّابن أيب أوس الثقفي َ َّ ْ َ ٢٥٦٢ /٤ 

ْ ابن أيب أوس َ ٢٥٦٣ /٤ 

 ]٤٨[ /٤ ابن أيب أوىف •
ْابن أيب أويس • َ ُ ٤٨[ /٤[ 
 ]٤٨[ /٤ ابن أيب أيوب •
 ]٤٨[ /٤ ابن باباه •
 ]٤٨[ /٤ عمرو: ْبن بجدانا •
ْابن بجيد • َ ُ ٤٨[ /٤[ 
ْابن بحينة • َ ُ ٤٨[ /٤[ 
َابن بذيمة • ُ ٤٩[ /٤[ 
َابن الرباء بن عازب • َ ٤٩[ /٤[ 
َّابن براد • َ ٤٩[ /٤[ 
ْابن أيب بردة • ُ ٤٩[ /٤[ 
 ]٤٩[ /٤ ابن بريدة •

 ٢٥٦٤ /٤ سليم بن عامر

َّابن بشار • َ ٤٩[ /٤[ 
 ]٤٩[ /٤ ابن برش •
 ]٤٩[ /٤ ابن أيب بصري •
 ]٤٩[ /٤ ابن بكر •
 ]٤٩[ /٤ ابن أيب بكر الصديق •



 ٥٣٧ 
ْابن أيب بكرة • َ ٥٠[ /٤[ 
ْابن بكري • َ ُ ٥٠[ /٤[ 
ْابن أيب بكري • َ ُ ٥٠[ /٤[ 
 ]٥٠[ /٤ ِابن أيب بالل •
ّابن البيلامين • ْ َ ٥٠[ /٤[ 
َابن تعىل • ْ ِ ٥٠[ /٤[ 
ّابن التلب • ِ َّ ٥٠[ /٤[ 
 ]٥٠[ /٤ ابن أيب ثابت •
ْابن أيب الثلج • َّ ٥٠[ /٤[ 
ْابن ثوبان • َ ٥٠[ /٤[ 
ْابن أيب ثور • َ ٥٠[ /٤[ 
 ]٥٠[ /٤ ابن جابر بن عبد اهللا •

 ٢٥٦٥ /٤ َابن جابر بن عتيك

 ]٥١[ /٤ ابن جابر •
 ]٥١[ /٤ فالن بن فالن بن اجلارود •
ْابن جرب • َ ٥١[ /٤[ 
ْابن جبري بن مطعم • ُ َ ُ ٥١[ /٤[ 
ْابن جدعان • ُ ٥١[ /٤[ 
ْابن جرهد • َ ٥١[ /٤[ 
ْابن جريج • َ ُ ٥١[ /٤[ 
 ]٥١[ /٤ َابن جرير •
ّابن جلرير بن عبد اهللا البجيل • َ َ ٌَ ٥٢[ /٤[ 



 ٥٣٨ 
ِّابن جرير الضبي • ََّ ٥٢[ /٤[ 
ْابن جزء • َ ٥٢[ /٤[ 
 ]٥٢[ /٤ :ابن أيب اجلعد •
ُابن جعدبة • ْ ُ ٥٢[ /٤[ 
 ]٥٢[ /٤ ابن أيب جعفر •
ْابن جودان • ُ ٥٢[ /٤[ 
ْابن أيب اجلون • َ ٥٢[ /٤[ 
 ]٥٢[ /٤ ابن أيب حازم •
 ]٥٢[ /٤ ن حباناب •
َابن حبرت • ْ َ ٥٢[ /٤[ 
 ]٥٢[ /٤ َابن حبيب •
 ]٥٢[ /٤ َابن أيب حبيب •
 ]٥٣[ /٤ َابن أيب حبيبة •
ْابن أيب حثمة • َ ٥٣[ /٤[ 

ُّابن احلجاج الطائي َّ َّ َ ٢٥٦٦ /٤ 

َّابن أيب احلجاج • َ ٥٣[ /٤[ 
ُّابن حجري العدوي َ َ َُ ْ ٢٥٦٧ /٤ 

ْابن حجرية األكرب • َ ُ ٥٣[ /٤[ 
َابن أيب حدرد • ْ َ ٥٣[ /٤[ 

ْ ابن حدير َ ُ ٢٥٦٨ /٤ 

ّابن أيب احلر • ُ ٥٣[ /٤[ 
ْابن حرب • َ ٥٣[ /٤[ 



 ٥٣٩ 
ُّابن حرشف األزدي َْ َ َ ْ ٢٥٦٩ /٤ 

ُّابن حرملة األسلمي • ْ َْ َ َ ٥٤[ /٤[ 
ْابن أيب حرملة • َ ٥٤[ /٤[ 
ْابن حزم • َ ٥٤[ /٤[ 
ْابن حزن • َ ٥٤[ /٤[ 

ُّ ابن حسنة اجلهني ََ ُ َ ٢٥٧٠ /٤ 

ْابن أيب حسني • َ ُ ٥٥[ /٤[ 
ميَابن احل • ْ  ]٥٥[ /٤ رض
 ]٥٥[ /٤ ابن أيب حفصة •

ُّ ابن أيب احلكم الغفاري َ ِ ٢٥٧١ /٤ 

َابن أيب احلكم، أو احلكم • ََ َ ٥٥[ /٤[ 
َابن حلحلة • َْ ٥٥[ /٤[ 
 ]٥٥[ /٤ ُابن أيب محيد •
ْابن محري احلميص • َِ ِْ ٥٥[ /٤[ 
 ]٥٦[ /٤ ابن حنظلة •
َابن احلنظلية • ْ َ ٥٦[ /٤[ 
َّابن احلنفية • َ َ ٥٦[ /٤[ 
ْننيُابن ح • َ ٥٦[ /٤[ 
َابن حوالة • َ ٥٦[ /٤[ 
َابن احلوتكية • ْ َ ٥٦[ /٤[ 

َّابن حيان َ ٢٥٧٢ /٤ 

ِابن حيوئيل • ْ َ ٥٦[ /٤[ 



 ٥٤٠ 
ّابن حي • َ ٥٦[ /٤[ 
 ]٥٦[ /٤ ِابن خارجة •
 ]٥٦[ /٤ ابن أيب خالد •
 ]٥٦[ /٤ َابن أيب خثعم •
َابن خثيم • ُ ٥٦[ /٤[ 
 ]٥٧[ /٤ ابن أيب خداش •
َابن خراش • ِ ٥٧[ /٤[ 
َّابن خر •  ]٥٧[ /٤ بوذَ

َابن أيب خزامة ِ ٢٥٧٣ /٤ 

ْابن خزيمة، • َ ُ ٥٧[ /٤[ 
ْابن خلدة • َ ٥٧[ /٤[ 
 ]٥٧[ /٤ ابن أيب خلف •
ّابن خيل • َ ٥٧[ /٤[ 
 ]٥٧[ /٤ ابن خليل •
َّابن خالد • َ ٥٧[ /٤[ 
ْابن أيب خرية • َ ٥٧[ /٤[ 
 ]٥٧[ /٤ ابن داب •
 ]٥٨[ /٤ ابن داود •
 ]٥٨[ /٤ ابن داية •
ْابن دكني • َ ُ ٥٨[ /٤[ 
ْن الديلمياب • َّ ٥٨[ /٤[ 
 ]٥٨[ /٤ ابن أيب ذباب •



 ٥٤١ 
ّابن ذر • َ ٥٨[ /٤[ 
 ]٥٨[ /٤ ابن ذكوان •
ْابن أيب ذؤيب • َ ُ ٥٨[ /٤[ 
 ]٥٨[ /٤ ابن أيب ذيب •
 ]٥٨[ /٤ ابن أيب ذيب •

 ٢٥٧٤ /٤  ابن رافع

 ]٥٨[ /٤ ابن رافع •
 ]٥٩[ /٤ ابن أيب رافع •
 ]٥٩[ /٤ ابن أيب رافع •
َابن رباح • َ ٥٩[ /٤[ 
 ]٥٩[ /٤ حابن أيب ربا •
 ]٥٩[ /٤ ابن ربيعة األنصاري •
 ]٥٩[ /٤ ابن أيب ربيعة •

 ٢٥٧٥ /٤  ابن أيب ربيعة

 ]٥٩[ /٤ َابن رجاء •
 ]٥٩[ /٤ ابن أيب رجاء •
َابن أيب الرجال • ّ ٥٩[ /٤[ 
ْابن أيب رزمة • ِ ٦٠[ /٤[ 

ْابن رفيع َُ ٢٥٧٦ /٤ 

ْابن رقيش • َُ ٦٠[ /٤[ 
َّابن الرماح • َّ ٦٠[ /٤[ 
َّابن أيب رواد • َ ٦٠[ /٤[ 



 ٥٤٢ 
 ]٦٠[ /٤ ِابن أيب زائدة •
ْابن زبر • َ ٦٠[ /٤[ 
ْابن زحر • َ ٦٠[ /٤[ 
َابن زرير • ُ ٦٠[ /٤[ 
ْابن زغب • ُ ٦٠[ /٤[ 
ْابن زغبة • ُ ٦٠[ /٤[ 
 ]٦٠[ /٤ ابن أيب زكريا •
ْابن أيب زميل • َ ُ ٦٠[ /٤[ 
 ]٦٠[ /٤ ِّابن أيب الزناد •
ْابن زنجويه • َ ٦١[ /٤[ 
 ]٦١[ /٤ ابن أيب زياد •
ْابن زيد • َ ٦١[ /٤[ 
 ]٦١[ /٤ ابن سابط •
 ]٦١[ /٤ ِابن سابق •

 ٢٥٧٧ /٤ ابن سابق

 ]٦١[ /٤ َابن سارة •
ّابن الساعدي • َّ ٦١[ /٤[ 
 ]٦١[ /٤ ابن سامل •
 ]٦١[ /٤ ابن سامل •
 ]٦١[ /٤ َّابن السائب •
 ]٦١[ /٤ َّابن أيب السائب •
َابن سباع • ِ ٦١[ /٤[ 



 ٥٤٣ 
 ]٦٢[ /٤ َّابن السباق •
ْابن سربة • َ ٦٢[ /٤[ 
َابن سخرب • ْ  ]٦٢[ /٤ ةَ
 ]٦٢[ /٤ َّابن الرسح •
 ]٦٢[ /٤ أبو الطاهر •
ْابن أيب رسح • َ ٦٢[ /٤[ 
 ]٦٢[ /٤ ُابن أيب رسيج •
 ]٦٢[ /٤ َّابن الرسي •

ُابن لسعد بن عبادة ٌ ٢٥٧٨ /٤ 

 ٢٥٧٩ /٤ ٌ ابن لسعد بن أيب وقاص

 ]٦٢[ /٤ َّابن السعدي •
 ]٦٣[ /٤ ابن سعيد بن جبري •
 ]٦٣[ /٤ ابن أيب سعيد اخلدري •
َ السفرابن أيب • َّ ٦٣[ /٤[ 
 ]٦٣[ /٤ ابن سفيان •
 ]٦٣[ /٤ ابن سفيان •

ِابن سفينة َ ٢٥٨٠ /٤ 

 ]٦٣[ /٤ ابن سلمة بن األكوع •
َابن لسلمة بن األكوع • َ ِ ٌ ٦٤[ /٤[ 
َابن سلمة • ُ ٦٤[ /٤[ 
 ]٦٤[ /٤ ابن أيب سلمة •
ِابن سليط • َ ُ ٦٤[ /٤[ 



 ٥٤٤ 
 ]٦٤[ /٤ ابن أيب سليامن •

ُ ابن سمرة َ ٢٥٨١ /٤ 

ْابن السمط • ِّ ٦٤[ /٤[ 
ْابن سمعان • َ ٦٤[ /٤[ 
 ]٦٤[ /٤ ابن أيب سنان •

َ ابن سندر ْ َ ٢٥٨٢ /٤ 

 ]٦٥[ /٤ ابن سوادة •
ْابن أيب سويد • َُ ٦٥[ /٤[ 
َابن سالم • َ ُ ٦٥[ /٤[ 
ُّابن سالم البيكندي • َ ْ ِ ٦٥[ /٤[ 
 ]٦٥[ /٤ ِابن سريين •
ْابن سيالن • ِ ٦٥[ /٤[ 
ُابن شربمة • ْ ُ ٦٥[ /٤[ 
ْابن شبل • ِ ٦٥[ /٤[ 

 ٢٥٨٣ /٤ ِابن شبل

ُّابن شبويه • َ ٦٦[ /٤[ 
ِابن أيب شبيب • َ ٦٦[ /٤[ 
ِّابن الشخري • ِّ ٦٦[ /٤[ 
 ]٦٦[ /٤ ُّابن أيب الشعثاء املحاريب •
َابن شفي • ُ ٦٦[ /٤[ 
َابن شامسة • ِ ٦٦[ /٤[ 
 ]٦٦[ /٤ ِابن شهاب •



 ٥٤٥ 
 ]٦٦[ /٤ :ابن أيب الشوارب •
ْابن شيبة • َ ُ ٦٦[ /٤[ 
ْابن أيب شيبة • َ ُ ٦٦[ /٤[ 
ْابن أيب الصع •  ]٦٧[ /٤ بةَّ
َابن أيب صعصعة • ْ َ ٦٧[ /٤[ 
ْابن أيب صعري • َ ُ ٦٧[ /٤[ 
ْابن صفوان • َ ٦٧[ /٤[ 
ْابن صفوان • َ ٦٧[ /٤[ 
ْصفوان أو ابن صفوان • َ ٦٧[ /٤[ 
ُّابن أيب صفوان الثقفي • ِ َ َّ ْ َ ٦٧[ /٤[ 

ُّابن أيب صفية الكويف ُ َّ ِ َ ٢٥٨٤ /٤ 

 ]٦٨[ /٤ َّابن الصلت •
ْابن صهبان ُ ٢٥٨٥ /٤ 

 ]٦٨[ /٤ ْيفَّابن أيب الض •
ِابن طاوس • َ ٦٨[ /٤[ 
 ]٦٨[ /٤ َّابن طباع •
ْابن طحالء • َ ٦٨[ /٤[ 
 ]٦٨[ /٤ ِابن طخفة •
 ]٦٨[ /٤ ابن طلحة بن عبيد اهللا •
 ]٦٨[ /٤ ابن أيب طلحة •
 ]٦٨[ /٤ ابن أيب طلحة •
 ]٦٩[ /٤ ابن ظامل •



 ٥٤٦ 
 ]٦٩[ /٤ ابن عابس •

 ٢٥٨٦ /٤ ابن عابس

 ]٦٩[ /٤ ُابن عامر •
 ]٦٩[ /٤ ابن عامر، املقرئ •
 ]٦٩[ /٤ ابن عائش •
 ]٦٩[ /٤ ابن عائشة •
َّابن عباد • َ ٦٩[ /٤[ 
ُّابن عباد املكي • َ َّ َ ٦٩[ /٤[ 
َّابن عباد • َ ٦٩[ /٤[ 
 ]٧٠[ /٤ َّابن عباس •
 ]٧٠[ /٤ ابن عبد اهللا •

 ٢٥٨٧ /٤ ُ ابن عبد اهللا بن أنيس

ْابن عبد اهللا بن برس ُ ٢٥٨٨ /٤ 

 ]٧٠[ /٤ ابن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل •
ِ عبد اهللا بن ربيعةابن َ ٢٥٨٩ /٤ 

َابن لعبد اهللا بن عمر • ُ ٌ ٧١[ /٤[ 
 ]٧١[ /٤ ابن عبد اهللا بن كعب بن مالك •

َّ  ابن لعبد اهللا بن مغفل َ ُ ٌ ٢٥٩٠ /٤ 

 ]٧٢[ /٤ ابن عبد اهللا •
ُّ ابن أيب عبد اهللا الزرقي َ ُّ ٢٥٩١ /٤ 

ْابن عبد خري • َ ٧٢[ /٤[ 
 ]٧٢[ /٤ ابن عبد الرمحن ابن أبزي •



 ٥٤٧ 
ُّن بن سعيد بن يربوع املخزوميابن عبد الرمح • ْ َ ٧٢[ /٤[ 
ْابن أيب عبلة • َ ٧٣[ /٤[ 
َابن عبيد بن عمري • ُ ٧٣[ /٤[ 
ْابن عبيد بن نسطاس • ِ ُ ٧٣[ /٤[ 
ْابن أيب عبيد • َ ُ ٧٣[ /٤[ 

ُّ ابن أيب عبيد الزرقي َ ُّ ُ ٢٥٩٢ /٤ 

 ]٧٣[ /٤ ُابن عبيد)أ ( •
 ]٧٣[ /٤ ابن عبد خري)أ ( •
ْابن عبيدة بن نشيط • َ ُ ٧٣[ /٤[ 
َّابن أيب عتاب • َ ٧٣[ /٤[ 
 ]٧٤[ /٤ ابن عتبان أو عتبان)أ (( •
ِابن أيب عتيق • َ ٧٤[ /٤[ 
 ]٧٤[ /٤ َابن عتيك •
ْابن عثمة • َ ٧٤[ /٤[ 
ْابن عجالن • َ ٧٤[ /٤[ 

ْ ابن لعدي بن عدي الكندي ِ ِ َِ َ ٌ ٢٥٩٣ /٤ 

 ]٧٤[ /٤ ابن أيب عدي •
 ]٧٤[ /٤ ابن العذاء •
ْابن عرق • ِ ٧٥[ /٤[ 
 ]٧٥[ /٤ ابن أيب عروبة •
ْابن عسكر • َ ٧٥[ /٤[ 
ْابن أيب العرشين • ِ ٧٥[ /٤[ 



 ٥٤٨ 
 ٢٥٩٤ /٤  ابن عصام

 ٢٥٩٥ /٤ َ ابن لعطاء بن أيب رباح

 ]٧٥[ /٤ َابن عطاء •
ْابن عفري • َ ُ ٧٦[ /٤[ 
 ]٧٦[ /٤ َابن عقيل •
َابن عكيم • ُ ٧٦[ /٤[ 
َّابن علية • َ ُ ٧٦[ /٤[ 
َّابن عامر • َ ٧٦[ /٤[ 
َّابن أيب عامر • َ ٧٦[ /٤[ 

َن أيب سلمةُ ابن عمر ب َ ٢٥٩٦ /٤ 

 ]٧٧[ /٤ ابن عمر •
 ]٧٧[ /٤ ابن أيب عمر •
ْابن عمرة • َ ٧٧[ /٤[ 
 ]٧٧[ /٤ َابن عمرو •
 ]٧٧[ /٤ َابن عمرو بن العاص •

ِ ابن أيب عمرية َ ٢٥٩٧ /٤ 

ِابن أيب عمرية • َ ٧٧[ /٤[ 
ْابن عنج • َ ٧٧[ /٤[ 
َابن عوسجة • ْ َ ٧٧[ /٤[ 
ْابن عوف • َ ٧٧[ /٤[ 
ْابن أيب عوف • َ ٧٧[ /٤[ 
ْ عونابن • َ ٧٨[ /٤[ 



 ٥٤٩ 
مي ْ  ٢٥٩٨ /٤ َابن العالء بن احلرض

 ]٧٨[ /٤ ابن العالء •
 ]٧٨[ /٤ ُابن عالثة •
َّابن عالق • َ ٧٨[ /٤[ 
َّابن عياش • َ ٧٨[ /٤[ 
 ]٧٨[ /٤ َّابن أيب عياش •
َابن عيينة • ُ ٧٨[ /٤[ 
 ]٧٨[ /٤ ابن غانم •
َّابن غزية • ِ َ ٧٨[ /٤[ 
َّابن غنام • َ ٧٩[ /٤[ 
ْابن غنم • َ ٧٩[ /٤[ 
َّأيب غنيةابن  • ِ َ ٧٩[ /٤[ 
 ]٧٩[ /٤ ابن عالثة)أ( •
 ]٧٩[ /٤ ابن غيالن •
 ]٧٩[ /٤ َابن أيب فاطمة •
ْابن أيب فديك • َ ُ ٨٠[ /٤[ 

ُّابن الفرايس َ ِ ٢٥٩٩ /٤ 

ْابن أيب فروة • َ ٨٠[ /٤[ 
ْابن الفغواء • َ ٨٠[ /٤[ 
ْابن الفضل • َ ٨٠[ /٤[ 
ْابن فضيل • َ ُ ٨٠[ /٤[ 
 ]٨٠[ /٤ ُابن فالن •



 ٥٥٠ 
ْابن فريوز • َ ٨٠[ /٤[ 
ِابن قارظ • َ ٨٠[ /٤[ 
 ]٨٠[ /٤ ّابن القاري •
 ]٨٠[ /٤ ابن القاسم •
َّابن القبطية • ْ ِ ٨٠[ /٤[ 
ِابن لقبيصة • َ ٌ ٨٠[ /٤[ 
 ]٨١[ /٤ َابن أيب قتادة •
ْابن قرط • ُ ٨١[ /٤[ 
َابن قرظة • َ ٨١[ /٤[ 
ْابن قسيط • َ ُ ٨١[ /٤[ 
َابن قعنب • ْ َ ٨١[ /٤[ 

َ ابن لقيس بن طخفة ْ ِ ْ َ ٌ ٢٦٠٠ /٤ 

 ]٨١[ /٤  قيسابن أيب •
ُّابن أيب كبشة األنامري ْ َ ٢٦٠١ /٤ 

ُّابن أيب كبشة اليحمدي • َْ َ ٨٢[ /٤[ 
ِابن كثري • َ ٨٢[ /٤[ 
 ]٨٢[ /٤ ابن أيب كثري •
 ]٨٢[ /٤ ابن كعب بن مالك •
 ]٨٣[ /٤ ابن كعب بن مالك •
 ]٨٣[ /٤ ابن كعب بن مالك •
 ]٨٣[ /٤ ابن كعب بن مالك •
 ]٨٣[ /٤ ِابن كنانة •



 ٥٥١ 
 ]٨٣[ /٤ َابن لبيبة •
 ]٨٣[ /٤ ابن أيب لبيد •
 ]٨٣[ /٤ ابن هليعة •
ْابن أيب ليىل • َ ٨٣[ /٤[ 
 ]٨٣[ /٤ ابن ماجدة •
ُابن املاجشون • ِ ٨٤[ /٤[ 
َّابن مافنه • َ ٨٤[ /٤[ 
 ]٨٤[ /٤ ابن أيب مالك •
 ]٨٤[ /٤ َابن ماهك •
 ]٨٤[ /٤ ابن املبارك •
َّابن املثنى • َ ُ ٨٤[ /٤[ 
 ]٨٤[ /٤ ابن أيب املجالد •
ِّابن جمم • َ  ]٨٤[ /٤ عُ

 ٢٦٠٢ /٤  بعض ولد حممد بن مسلمة األنصاري

 ]٨٤[ /٤ ابن حمرييز •
ِابن حميصن • ْ َ ُ ٨٤[ /٤[ 
ِّابن حميصة • َ ُ ٨٤[ /٤[ 
َّابن مدويه • َ ٨٥[ /٤[ 
َابن مربع • ْ ِ ٨٥[ /٤[ 
ْابن أيب مرحب • َ ٨٥[ /٤[ 
ْابن أيب مريم • َ ٨٥[ /٤[ 
ِابن مسافر • ُ ٨٥[ /٤[ 



 ٥٥٢ 
ْابن مسهر • ُ ٨٥[ /٤[ 
ِّسيبُابن امل • َ ٨٥[ /٤[ 
 ]٨٥[ /٤ ابن معاذ •
َابن معانق • ُ ٨٥[ /٤[ 
ْابن معدان • َ ٨٥[ /٤[ 
 ]٨٥[ /٤ ابن معقل •
 ]٨٥[ /٤ ابن أيب معقل •

 ٢٦٠٣ /٤  ابن أيب املعىل األنصاري

 ]٨٦[ /٤ ابن معني اإلمام •
 ]٨٦[ /٤ ابن مغفل •
ُابن املغرية بن شعبة • ْ ِ ُ ٨٦[ /٤[ 
 ]٨٦[ /٤ ابن املغرية •
َّابن املفض • َ  ]٨٦[ /٤ لُ
َّابن مقدم • َ ُ ٨٦[ /٤[ 
ِابن املقرئ • ْ ُ ٨٦[ /٤[ 
ْابن مقسم • ِ ٨٦[ /٤[ 
َابن مكرز • ْ ِ ٨٦[ /٤[ 
َابن مكرم • ُْ ٨٧[ /٤[ 
ْابن ملحان • ِ ٨٧[ /٤[ 
 ]٨٧[ /٤ ابن أيب مليكة •
َّابنا مليكة اجلعفيان • ْ ُْ ُ َ ٨٧[ /٤[ 
ْابن مملك • َ ٨٧[ /٤[ 



 ٥٥٣ 
ِّابن منبه • َ ُ ٨٧[ /٤[ 
ْابن منجاب • ِ ٨٧[ /٤[ 
ِابن املنذر • ْ ُ ٨٧[ /٤[ 
 ]٨٧[ /٤ ابن منصور •
َابن املنكدر • ْ ُ ٨٨[ /٤[ 
 ]٨٨[ /٤ ُابن منري •
ْابن منية • ُ ٨٨[ /٤[ 
 ]٨٨[ /٤ ابن مهاجر •
 ]٨٨[ /٤ ابن مهدي •

 ٢٦٠٤ /٤ ِابن مواهن

 ]٨٨[ /٤ ابن موسى •
ْابن موهب • َ ٨٨[ /٤[ 
 ]٨٨[ /٤ ابن ميمون •
 ]٨٩[ /٤ ابن أيب ميمونة •
ْابن ميناء • ِ ٨٩[ /٤[ 
 ]٨٩[ /٤ ابن نافع •
َابن نبيه • ُ ٨٩[ /٤[ 
 ]٨٩[ /٤ ابن أيب نجيح •
ّابن نجي • َ ُ ٨٩[ /٤[ 
َابن نيس • ُ ٨٩[ /٤[ 
ْابن نسري • َ ُ ٨٩[ /٤[ 
َابن أيب نشبة • ْ ُ ٨٩[ /٤[ 



 ٥٥٤ 
َّابن النطاح • َّ ٨٩[ /٤[ 
 ]٨٩[ /٤ ُابن أيب نعم •
ْابن أيب نعيمة • َ ُ ٨٩[ /٤[ 
ْابن نفري • َ ُ ٨٩[ /٤[ 
ْابن نفي • َ  ]٨٩[ /٤ لُ
ِابن نمر • َ ٨٩[ /٤[ 
ِابن أيب نمر • َ ٨٩[ /٤[ 
ْابن نمران • ِ ٨٩[ /٤[ 
ْابن أيب نملة • َ ٩٠[ /٤[ 
ْابن نمري • َ ُ ٩٠[ /٤[ 
 ]٩٠[ /٤ ابن هنيك •
 ]٩٠[ /٤ ابن أيب هنيك •
 ]٩٠[ /٤ ابن نوفل •
 ]٩٠[ /٤ ابن نيار •
َابن نيزك • ْ ِ ٩٠[ /٤[ 
 ]٩٠[ /٤ ابن اهلاد •
 ]٩٠[ /٤ ابن هاشم •
 ٢٦٠٥ /٤ ٌبن أليب هالة ا

 ٢٦٠٦ /٤  ابن هانئ

 ]٩٠[ /٤ ُابن هبرية •
ْابن أيب اهلذيل • َ ُ: ٩٠[ /٤[ 
ْابن هرمز • ُ ٩١[ /٤[ 



 ٥٥٥ 
ُّابن هزال بن يزيد األسلمي • َّ َ ٩١[ /٤[ 
ْابن أيب هند • ِ ٩١[ /٤[ 
 ]٩١[ /٤ ابن هنيدة •
 ]٩١[ /٤ ابن هالل •
 ]٩١[ /٤ ابن أيب هالل •
 ]٩١[ /٤ ابن اهليثم •
ْابن أيب اهلي •  ]٩١[ /٤ ثمَ
َابن أيب اهليذام • ْ َ ٩١[ /٤[ 
 ]٩١[ /٤ ابن واسع •
 ]٩١[ /٤ ٌابن أليب واقد •
ْابن وثيمة • ِ َ ٩١[ /٤[ 
 ]٩١[ /٤ ابن وزير •
ْابن وعلة • َ ٩١[ /٤[ 
 ]٩٢[ /٤ َّابن الوليد بن عبادة بن الصامت •
 ]٩٢[ /٤ ابن الوليد •

ِّ ابن وهب بن منبه ْ ََ ُ ٢٦٠٧ /٤ 

ْابن وهب املرصي • َ ٩٢[ /٤[ 
 ]٩٢[ /٤ ابن الحق •
 ]٩٢[ /٤ ابن يامني •
َّابن حينس • َ ُ ٩٢[ /٤[ 
ْابن أيب حييى • َ ٩٢[ /٤[ 
 ]٩٢[ /٤ ابن أيب يزيد •



 ٥٥٦ 
 ]٩٢[ /٤ ابن يسار •
 ]٩٣[ /٤ ابن يساف •
 ]٩٣[ /٤ ابن يعقوب •
 ]٩٣[ /٤ ابن أيب يعقوب •

ْ ابن يعىل َ ٢٦٠٨ /٤ 

ْابن يعمر • َ ٩٣[ /٤[ 
ْابن ليعيش بن طخفة • ِ ٌ ٩٣[ /٤[ 
 ]٩٣[ /٤ يامنابن  •
 ]٩٣[ /٤ ابن يوسف •
 ]٩٣[ /٤ ابن يونس •

ْ ابن أخي احلارث األعور َ ٢٦٠٩ /٤ 

ْ ابن أخي أيب رهم ُ ٢٦١٠ /٤ 

ُّابن أخي الزهري • ْ ُّ ٩٤[ /٤[ 
َ ابن أخي عبد اهللا بن سالم َ ٢٦١١ /٤ 

ْابن أخي عبد اهللا بن وهب • َ ٩٤[ /٤[ 
ْ ابن أخي كثري بن الصلت َّ ٢٦١٢ /٤ 

ِ ابن أخي زينب الثقف َّ ْ  ٢٦١٣ /٤ َّيةَ

ّ ابن أخي صفية بنت حيي َ ُّ َِ ٢٦١٤ /٤ 

َ ابن أم احلكم ِّ ُ ٢٦١٥ /٤ 

ْابن أم مكتوم األعمى • َ ِّ ُ ٩٥[ /٤[ 
ِّابن أم هانئ • ُ ٩٥[ /٤[ 
 ]٩٦[ /٤ َّاألبار •



 ٥٥٧ 
ِاألشجعي • َ ْ َ ٩٦[ /٤[ 
 ]٩٦[ /٤ األصمعي •
ُّاألفريقي • ْ َ ٩٦[ /٤[ 
ُّاألمامي • ُ ٩٦[ /٤[ 
ُّاألموي • ُ ٩٦[ /٤[ 
ُّاألنباري • َ ْ َ ٩٦[ /٤[ 
 ]٩٦[ /٤ ُّاألنصاري •
ُّاألنامري • ْ َ ٩٦[ /٤[ 
ُّاألوزاعي • َ ٩٦[ /٤[ 
ُّاألوييس • ْ َ ُ ٩٧[ /٤[ 
 ]٩٧[ /٤ الرباء •
ُّالربساين • ْ ُ ٩٧[ /٤[ 
َّالبزار • َ ٩٧[ /٤[ 
َّالبزاز • َ ٩٧[ /٤[ 
ُّالبكائي • َّ َ ٩٧[ /٤[ 
ِالبهزي • ْ َ ٩٧[ /٤[ 
ُّالبويطي • ْ َ ُ ٩٧[ /٤[ 
 ]٩٧[ /٤ البيايض •
ِالتم • ُّيميَّ ْ ٩٧[ /٤[ 
ُّالتوزي • َِّ َّ ٩٧[ /٤[ 
ُّالتيمي • َّ ٩٧[ /٤[ 
ُّالثقفي • َّ ٩٧[ /٤[ 



 ٥٥٨ 
ُّالثوري • ْ َّ ٩٨[ /٤[ 
ِّاجلدي • ُ ٩٨[ /٤[ 
َّاجلرار • َ ٩٨[ /٤[ 
ُّاجلريري • ْ َ ُ ٩٨[ /٤[ 
َّاجلزار • َ ٩٨[ /٤[ 
َّاجلامل • َ ٩٨[ /٤[ 
َّاجلواز • َ ٩٨[ /٤[ 
ُّاحلبيبي • ْ َ ٩٨[ /٤[ 
ُّاحلجوري • ُ َ ٩٨[ /٤[ 
َّاحلطاب • َ ٩٨[ /٤[ 
ُّاحللواين • ُ ٩٨[ /٤[ 
ُّاحلامين • َّ ِ ٩٨[ /٤[ 
ْاحلميدي • َ ُ ٩٨[ /٤[ 
ُّاحلمريي • َ ْ ِ ٩٨[ /٤[ 
ُّاحلنفي • َ َ ٩٩[ /٤[ 
ُّاحلنيني • ْ َ ُ ٩٩[ /٤[ 
َّاخلراز • َ ٩٩[ /٤[ 
َّاخلزاز • َ ٩٩[ /٤[ 
ُّاخلطايب • َّ َ ٩٩[ /٤[ 
َّاخلفاف • َ ٩٩[ /٤[ 
ُّالدارمي • ِ َّ ٩٩[ /٤[ 
 ]٩٩[ /٤ ُّيَّالدار •



 ٥٥٩ 
ُّالداالين • َّ ٩٩[ /٤[ 
ُّالدراوردي • َْ َ َّ ٩٩[ /٤[ 
ُّالديلمي • َْ َّ ٩٩[ /٤[ 
ْالذبحاين • ُّ ٩٩[ /٤[ 
ُّالذهيل • ْ ُّ ٩٩[ /٤[ 
ِالرقايش • َّ ٩٩[ /٤[ 
 ]١٠٠[ /٤ :َّالرقام •
 ]١٠٠[ /٤ ُّالرؤايس •
ُّالرومي • ُّ ١٠٠[ /٤[ 
ُّالريايش • ِ ِّ ١٠٠[ /٤[ 
ُّالزبيدي • ْ ُّ ١٠٠[ /٤[ 
 ]١٠٠[ /٤ ُّبرييُّالز •
 ]١٠٠[ /٤ الزمعي •
ُّالزهراين • َ ْ َّ ١٠٠[ /٤[ 
ُّالزهري • ْ ُّ ١٠٠[ /٤[ 
ُّالزويف • ْ َّ ١٠٠[ /٤[ 
ُّالسامري • َّ ١٠٠[ /٤[ 
ُّالسامي • َّ ١٠٠[ /٤[ 
ُّالسبيعي • َّ ١٠٠[ /٤[ 
ُّالسدي • ِّ ُّ ١٠١[ /٤[ 

ُّالسعدي ْ َّ ٢٦١٦ /٤ 

ُّالسكسكي • َ َّْ ١٠١[ /٤[ 



 ٥٦٠ 
ُّالسلويل • ُ َّ ١٠١[ /٤[ 
ُّالسهمي • َّْ ١٠١[ /٤[ 
ُّالسيباين • َّ ١٠١[ /٤[ 
 ]١٠١[ /٤ ِّالسيناين •
ُّالشافعي • َّ ١٠١[ /٤[ 
 ]١٠١[ /٤ َّالشعبي •
ُّالشعيثي • ْ َ ُّ ١٠١[ /٤[ 
ُّالشعريي • ِ َّ ١٠١[ /٤[ 
ُّالشيباين • َّ ١٠١[ /٤[ 
ُّالصاغاين • َّ ١٠١[ /٤[ 
ُّالصنابحي • َ ُّ ١٠١[ /٤[ 
ُّالصنعاين • ْ َّ ١٠١[ /٤[ 
ّالصوا •  ]١٠٢[ /٤ فَّ
ُّالصرييف • ْ َّ ١٠٢[ /٤[ 
ِّالضبي • َّ ١٠٢[ /٤[ 

ُّ الطفاوي َ ُّ ٢٦١٧ /٤ 

ُّالطويس • ِ ُّ ١٠٢[ /٤[ 
ُّالظفري • ِ َ َّ ١٠٢[ /٤[ 
ُّالعابدي • َِ ١٠٢[ /٤[ 
ِالعامري • َ ١٠٢[ /٤[ 
ُّالعاميل • َ ١٠٢[ /٤[ 
ُّالعائذي • ِ ١٠٢[ /٤[ 



 ٥٦١ 
ُّالعبدي • ْ َ ١٠٢[ /٤[ 
ْالعبيس • َ ١٠٢[ /٤[ 
ُّالعجيل • ْ ِ ١٠٢[ /٤[ 
ُّالعرزمي • ْ َ ١٠٢[ /٤[ 
ُّالعرين • َ ُ ١٠٣[ /٤[ 
ُّالعرصي • ََ ١٠٣[ /٤[ 
َّالعطار • َ ١٠٣[ /٤[ 
ُّالعطاردي • ُِ ١٠٣[ /٤[ 
َالعقدي • َ ١٠٣[ /٤[ 
ُّالعكيل • ِ ْ ُ ١٠٣[ /٤[ 
ُّالعلقي • ِ َ َ ١٠٣[ /٤[ 
ُّالعمري • َُ ١٠٣[ /٤[ 
ُّالعمي • ِّ َ ١٠٣[ /٤[ 
ُّالعنربي • َ َْ ١٠٣[ /٤[ 
ُّالعنيس • ِ ْ َ ١٠٣[ /٤[ 
ُّالعويف • ْ َ ١٠٣[ /٤[ 
ُّالعوقي • َ َ ١٠٣[ /٤[ 
ُّالعييش • ِ ْ َ ١٠٣[ /٤[ 
َّالغزال • َ ١٠٣[ /٤[ 
 ]١٠٤[ /٤ الغيالين •
ُّالفاخوري • ُ ١٠٤[ /٤[ 
َّالفراء • َ ١٠٤[ /٤[ 



 ٥٦٢ 
ُّالفرادييس • َ َ ١٠٤[ /٤[ 
ُّالفرايس • َ ِ ١٠٤[ /٤[ 
ُّالفروي • َ ١٠٤[ /٤[ 
ُّالفريايب • ْ ِ ١٠٤[ /٤[ 
ُّالفزاري • َ َ ١٠٤[ /٤[ 
ُّالفطري • ْ ِ ١٠٤[ /٤[ 
ُّالفهري • ْ ِ ١٠٤[ /٤[ 
َّالفالس • َ ١٠٤[ /٤[ 
ُّالفيدي • ْ َ ١٠٤[ /٤[ 
ّالقاري • ِ ١٠٤[ /٤[ 
ُّالقبائي • َ ُ ١٠٤[ /٤[ 
ّالقريب • ِ َ ِ ١٠٤[ /٤[ 
ُّالقردواين • ُْ َ ١٠٤[ /٤[ 
ُّالقرين • ِْ َ ١٠٥[ /٤[ 
َّالقزاز • َ ١٠٥[ /٤[ 
ُّالقرسي • ْ َ ١٠٥[ /٤[ 
ُّالقشريي • ْ َ ُ ١٠٥[ /٤[ 
َّالقصاب • َ ١٠٥[ /٤[ 
ُّالقرصي • ْ َ ١٠٥[ /٤[ 
ُّالقطعي • َ ُ ١٠٥[ /٤[ 
ُّالقلوري • ْ َّ ِ ١٠٥[ /٤[ 
َّالقناد • َ ١٠٥[ /٤[ 



 ٥٦٣ 
ُّالقهستاين • ِْ ُ ُ ١٠٥[ /٤[ 
َالقواريري • َ ١٠٥[ /٤[ 
َّالقالء • َ ١٠٥[ /٤[ 

ْ القييس َ ٢٦١٨ /٤ 

ُّالكاهيل • ِ ١٠٥[ /٤[ 
 ]١٠٦[ /٤ َّالكحال •
ُّالكريزي • ْ َ ُ ١٠٦[ /٤[ 
ُّالكعبي • ْ َ ١٠٦[ /٤[ 
ُّاللبقي • ِ َ َّ ١٠٦[ /٤[ 
ِاللخمي • ْ َّ ١٠٦[ /٤[ 
ُّالليثي • ْ َّ ١٠٦[ /٤[ 
ُّاملأريب • ِ ْ َ ١٠٦[ /٤[ 
ُّاملازين • َ ١٠٦[ /٤[ 
ُّاملارسجيس • ِْ ِ ١٠٦[ /٤[ 
 ]١٠٦[ /٤ ِاملارص •
ُّاملباركي • َ ُ ١٠٦[ /٤[ 
ِاملجمر • ْ ُ ١٠٦[ /٤[ 
ُّاملحاريب • ِ َ ُ ١٠٦[ /٤[ 
ِاملحلم • َّ َ  ]١٠٦[ /٤ ُّيُ
ُّاملخدجي • َ ْ ُ ١٠٦[ /٤[ 
ُّاملخرمي • َِ ْ ُ ١٠٧[ /٤[ 
ُّاملخرمي • ِّ َ ُ ١٠٧[ /٤[ 



 ٥٦٤ 
ُّاملخزومي • ْ َ ١٠٧[ /٤[ 
 ]١٠٧[ /٤ ُّاملدائني •
ُّاملدجلي • ِ ْ ُ ١٠٧[ /٤[ 
ُّاملذحجي • ِ ْ َ ١٠٧[ /٤[ 
ُّاملراغي • َ َ ١٠٧[ /٤[ 
ُّاملرهبي • ِْ ُ ١٠٧[ /٤[ 
ُّاملري • ِّ ُ ١٠٧[ /٤[ 
ُّاملرسوقي • ْ َ ١٠٧[ /٤[ 
 ]١٠٧[ /٤ املسعودي •
ُّاملسيل • ْ ُ ١٠٧[ /٤[ 
ُّاملسمعي • َ ْ ِ ١٠٧[ /٤[ 
َّاملسيبي • َ ُ ١٠٧[ /٤[ 
ُّاملرشقي • َ ْ ِ ١٠٧[ /٤[ 
ُّاملصاحفي • ِ َ َ ١٠٨[ /٤[ 
ُّاملصطلقي • َ َ ْ ُ ١٠٨[ /٤[ 
ُّاملعافري • َ َ ١٠٨[ /٤[ 
َاملعاوي • ُ ١٠٨[ /٤[ 
ِّاملعرب • َ ُ ١٠٨[ /٤[ 
ُّاملعشاري • ْ ِ ١٠٨[ /٤[ 
ُّعقريَامل • ِْ ١٠٨[ /٤[ 
 ]١٠٨[ /٤ ُّاملعمري •
ُّاملعني • ْ َ ١٠٨[ /٤[ 



 ٥٦٥ 
ُّاملعويل • َ ْ ِ ١٠٨[ /٤[ 
 ]١٠٨[ /٤ املقابري •
ُّاملقربي • ُ ْ َ ١٠٨[ /٤[ 
ُّاملقدمي • ّ ١٠٨[ /٤[ 
ُّاملقرائي • َ ْ َ ١٠٨[ /٤[ 
 ]١٠٨[ /٤ ُاملقرئ •
ُّاملقومي • َّ َ ُ ١٠٨[ /٤[ 
ُّاملكحويل • ُ ْ َ ١٠٨[ /٤[ 
ُّاملليكي • ْ َ ُ ١٠٩[ /٤[ 
ُّاملنبجي • ْ َ ١٠٩[ /٤[ 
َاملنجنيقي • ْ َ ١٠٩[ /٤[ 
ْاملنجويف • َ ١٠٩[ /٤[ 
َاملنقري • ْ ِ ١٠٩[ /٤[ 
ّاملنكدري • ِ ِ ْ ُ ١٠٩[ /٤[ 
ْاملهرقاين • ِ ١٠٩[ /٤[ 
ُّاملهري • ْ َ ١٠٩[ /٤[ 
ُّاملهلبي • َّ َ ُ ١٠٩[ /٤[ 
ُّاملوقري • ََّ ُ ١٠٩[ /٤[ 
ُّاملالئي • َ ُ ١٠٩[ /٤[ 
ُّامليثمي • َْ َ ١٠٩[ /٤[ 
ْاملي •  ]١٠٩[ /٤ ُّموينَ
ِالناقط، ويقال الناقد • َّ ١٠٩[ /٤[ 



 ٥٦٦ 
ّالنبال • َّ ١٠٩[ /٤[ 
ُّالنبطي • ِ َ َّ ١٠٩[ /٤[ 

ُّالنجراين ْ َّ ٢٦١٩ /٤ 

ّالنحاس • َّ ١١٠[ /٤[ 
ُّالنحوي • ْ َّ ١١٠[ /٤[ 
 ]١١٠[ /٤ َّالنخاس •
ُّالنخعي • َ َّ ١١١[ /٤[ 
َالنديب • َّ ١١١[ /٤[ 
ِالنريس • ْ َّ ١١١[ /٤[ 
ُّالنرمقي • َ ِْ َّ ١١١[ /٤[ 
ُّالنسائي • َّ ١١١[ /٤[ 
ُّالنشائي • ِ َ َّ ١١١[ /٤[ 
ُّالنرصي • ْ َّ ١١١[ /٤[ 
ُّالنفييل • ْ َ ُّ ١١٠[ /٤[ 
ّالنقاش • َّ ١١١[ /٤[ 
ُّالنمري • َ َّ ١١١[ /٤[ 
ُّالنمريي • ْ َ ُّ ١١١[ /٤[ 
ُّالنهدي • ْ َّ ١١١[ /٤[ 
ُّالنهرواين • ْ َّ ١١١[ /٤[ 
ُّالنهشيل • َ ْ َّ ١١١[ /٤[ 
ُّالنهمي • ِ ْ َّ ١١٢[ /٤[ 
َّالنواء • َّ ١١٢[ /٤[ 



 ٥٦٧ 
ُّالنوفيل • َ ْ َّ ١١٢[ /٤[ 
 ]١١٢[ /٤ ِّالنييل •
ِاهلاشمي • َ ١١٢[ /٤[ 
ُّاهلباري • َّ َ ١١٢[ /٤[ 
ُّاهلجري • َ َ ١١٢[ /٤[ 
ُّاهلجيمي • ْ َ ُ ١١٢[ /٤[ 
ُّاهلدادي • َ َ ١١٢[ /٤[ 
ُّاهلديري • ْ َ ُ ١١٢[ /٤[ 
ُّاهلذيل • َ ُ ١١٢[ /٤[ 
َاهلروي • َ ١١٢[ /٤[ 
ُّاهلفاين • ِ َّ ١١٢[ /٤[ 
ُّاهلمداين • َْ َ ١١٢[ /٤[ 
ُّاهلمذاين • ََ َ ١١٢[ /٤[ 
 ]١١٢[ /٤ ُاهلنائي •
ُّاهلوزين • َ ْ َ ١١٣[ /٤[ 
ُّاهلاليل • َ ِ ١١٣[ /٤[ 
ُّالوابيص • ِ ١١٣[ /٤[ 
ُّالواسطي • ِ َ ١١٣[ /٤[ 
ُّالواشحي • ِ َ ١١٣[ /٤[ 
ُّالواقدي • ِ ِ ١١٣[ /٤[ 
ُّالواقفي • ِ ِ ١١٣[ /٤[ 
ُّالوالبي • َ ١١٣[ /٤[ 



 ٥٦٨ 
ِالوحاظ • َ  ]١١٣[ /٤ ُّيُ
َّالوراق • َ ١١٣[ /٤[ 
َّالورتنييس • ِ َ ْ َ ١١٣[ /٤[ 
ُّالوركاين • ْ َ ١١٣[ /٤[ 
َّالوزان • َ ١١٣[ /٤[ 
 ]١١٣[ /٤ َّالوشاء •
ُّالوصايب • َ ُ ١١٣[ /٤[ 
ُّالوصايف • َّ َ ١١٣[ /٤[ 
ُّالوعالين • ْ َ ١١٣[ /٤[ 
ُّالوقايص • َّ َ ١١٣[ /٤[ 
ُّالوكيعي • ْ ِ ١١٤[ /٤[ 
ُّالوهبي • ْ َ ١١٤[ /٤[ 
ُّالالذقي • َّ ١١٤[ /٤[ 
 ]١١٤[ /٤ الالين •
ُّاليافعي • ِ ١١٤[ /٤[ 
ُّاليامي • َ ١١٤[ /٤[ 
ُّاليحصبي • َِ ْ ١١٤[ /٤[ 
ُّاليحمدي • ِْ َ ُ ١١٤[ /٤[ 
ُّالريبوعي • َُ ْ ١١٤[ /٤[ 
ُّاليزين • ََ ١١٤[ /٤[ 
ُّاليساري • َ َ ١١٤[ /٤[ 
ُّاليشكري • ُ ْ َ ١١٤[ /٤[ 



 ٥٦٩ 
ُّاليعمري • َْ َ ١١٤[ /٤[ 
ُّالياممي • َ ١١٤[ /٤[ 
ّاألبح • َ َ ١١٥[ /٤[ 
َاألبرش • ْ َ ١١٥[ /٤[ 
ُّآيب اللحم الغفاري • َ ِ ١١٥[ /٤[ 
َاألثبج • ْ َ ١١٥[ /٤[ 
َاألثرم • ْ َ ١١٥[ /٤[ 
ْاألجلح • َ ١١٥[ /٤[ 
َاألحدب • ْ َ ١١٥[ /٤[ 
َاألحرد • ْ َ ١١٥[ /٤[ 
 ]١١٥[ /٤ األمحر •
َاألحنف • ْ َ ١١٥[ /٤[ 
َاألحول • ْ َ ١١٥[ /٤[ 
َاألزرق • ْ َ ١١٥[ /٤[ 
َسودَاأل • ْ ١١٦[ /٤[ 
َاألشرت • ْ َ ١١٦[ /٤[ 
ّاألشج • َ َ ١١٦[ /٤[ 
َاألشدق • ْ َ ١١٦[ /٤[ 
َاألشعث • ْ َ ١١٦[ /٤[ 
َاألشقر • ْ َ ١١٦[ /٤[ 
ْإشكاب • ِ ١١٦[ /٤[ 
َاألشل • َ ١١٦[ /٤[ 



 ٥٧٠ 
َأشهب • ْ َ ١١٦[ /٤[ 
ْأشياخ • َ ١١٦[ /٤[ 
َاألصفر • ْ َ ١١٦[ /٤[ 
ُّاألصم • ْ َ ١١٦[ /٤[ 
َاألعجم • ْ َ ١١٦[ /٤[ 
َاألعر • ْ  ]١١٦[ /٤ جَ
َاألعسم • ْ َ ١١٦[ /٤[ 
َاألعشى • ْ َ ١١٦[ /٤[ 
َاألعلم • ْ َ ١١٦[ /٤[ 
َاألعمش • ْ َ ١١٦[ /٤[ 
َاألعنق • ْ َ ١١٧[ /٤[ 
َاألعور • ْ َ ١١٧[ /٤[ 
َاألعني • ْ َ ١١٧[ /٤[ 
َاألغر • َ ١١٧[ /٤[ 
َاألغطش • ْ َ ١١٧[ /٤[ 
َاألفرق • ْ َ ١١٧[ /٤[ 
َاألفطس • ْ َ ١١٧[ /٤[ 
َاألفوه • ْ َ ١١٧[ /٤[ 
ْاألق •  ]١١٧[ /٤ َرعَ
َأكرب • ْ َ ١١٧[ /٤[ 
ْاألمني • ِ َ ١١٧[ /٤[ 
َأيرس • ْ َ ١١٧[ /٤[ 



 ٥٧١ 
ِالباقر • َ ١١٧[ /٤[ 
 ]١١٧[ /٤ باين كعبة •
َّببه • َ ١١٧[ /٤[ 
ْالبحر واحلرب • ْ ََ ١١٧[ /٤[ 
ُبحر اجلود • ْ َ ١١٨[ /٤[ 
َبحشل • ْ َ ١١٨[ /٤[ 
ْبدعة • ِ ١١٨[ /٤[ 
َّالرباد • َ ١١٨[ /٤[ 
َبردان • َ ١١٨[ /٤[ 
ْبرق • َ ١١٨[ /٤[ 
 ]١١٨[ /٤ ُبريدة •
ْبرير • َ ُ ١١٨[ /٤[ 
ْبريه • َ ُ ١١٨[ /٤[ 
ِبشمني • ْ َ ١١٨[ /٤[ 
َّبشري بن اخلصاصية • ِ َِ ََ ١١٨[ /٤[ 
ِالبطني • َ ١١٨[ /٤[ 
َّالبكاء • َ ١١٨[ /٤[ 
ْبكري بن موسى السهمي • َّ ْ َ ُ ١١٨[ /٤[ 
َّبنان بن سليامن الدقاق • ْ َُ ُ ١١٨[ /٤[ 
ْبندار • ُ ١١٨[ /٤[ 
ُّالبهي • ِ َ ١١٩[ /٤[ 
 ]١١٩[ /٤ ُبومة •



 ٥٧٢ 
 ]١١٩[ /٤ ُّالرتك •
ّالتل • َّ ١١٩[ /٤[ 
َالتوأم • َّ ١١٩[ /٤[ 
َّتيار • َ ١١٩[ /٤[ 
ُّاجلارود العبدي • ْ َ َ ١١٩[ /٤[ 
ْجبري بن عبد اجلبار بن الورد • َْ َ ُ ١١٩[ /٤[ 
ْاجلرادة الصفراء • َّ َ ١١٩[ /٤[ 
ِاجلرب • َ ١١٩[ /٤[ 
ِجردقة • ْ َ ١١٩[ /٤[ 
 ]١١٩[ /٤ ُّاحلايف •
ُّحبويه • َ ١١٩[ /٤[ 
ِّحبي • ُ ١١٩[ /٤[ 
َحرمي • َ: ١١٩[ /٤[ 
َاحلسام • ُ ١٢٠[ /٤[ 
ُحسنويه • ْ َ ١٢٠[ /٤[ 
 ]١٢٠[ /٤ احلكيم •
ْحلق • َ ١٢٠[ /٤[ 
ْحلقوم • ُ ١٢٠[ /٤[ 
َّمحاد • َ ١٢٠[ /٤[ 
َّاحلامل • َ ١٢٠[ /٤[ 
 ]١٢٠[ /٤ َْمحدان •
 ]١٢٠[ /٤ َْمحدويه •



 ٥٧٣ 
 ]١٢٠[ /٤ ََمحك •
َحنش • َ ١٢٠[ /٤[ 
 ]١٢٠[ /٤ ْيدرةَح •
ْحيكان • َ ١٢٠[ /٤[ 
 ]١٢٠[ /٤ خاقان •
ّخت • َ ١٢٠[ /٤[ 
ُختن املقرئ • َ َ ١٢٠[ /٤[ 
َخزرج • ْ َ ١٢١[ /٤[ 
ُّخياط السنة • َّ َ ١٢١[ /٤[ 
 ]١٢١[ /٤ ُدار •
 ]١٢١[ /٤ ِدافن •
َالداناج • َّ ١٢١[ /٤[ 
َدحرجة اجلعل • ْ ُُ ُ ١٢١[ /٤[ 
 ]١٢١[ /٤ ُدحيم •
ْدخني • َ ُ ١٢١[ /٤[ 
َّدراج • َ ١٢١[ /٤[ 
ُدرة العراق • َّ ُ ١٢١[ /٤[ 
ُّدلويه • ِ ١٢١[ /٤[ 
ُدوال دوز • َ َ ١٢١[ /٤[ 
 ]١٢١[ /٤ ِّالديباج •
ُذو األذنني • ُ ١٢١[ /٤[ 
ْذو البطني • َ ُ ١٢١[ /٤[ 



 ٥٧٤ 
َذو البطني • ُ ١٢١[ /٤[ 
َذو الثفنات • ِ َّ ١٢٢[ /٤[ 
ُّذو اجلوشن الضبايب • ِّ َ ْ َ ١٢٢[ /٤[ 
 ]١٢٢[ /٤ َّذو الزوائد •
َذو الشها •  ]١٢٢[ /٤ دتنيَّ
َذو العصابة وذو العاممة • ِ َِ ١٢٢[ /٤[ 
ْذو العينني • َ ١٢٢[ /٤[ 
ْذو اللحية • َّ ١٢٢[ /٤[ 
ّذو مر • ِ ١٢٢[ /٤[ 
ْذو مرص • ِ ١٢٢[ /٤[ 
 ]١٢٢[ /٤ ُّذو النورين •
 ]١٢٢[ /٤ ُراهب قريش •
 ]١٢٢[ /٤ َّالرأي •
َرباح • َ ١٢٢[ /٤[ 
ْربع اإلسالم • ُ ١٢٢[ /٤[ 
ْربيج بن عبد الر •  ]١٢٢[ /٤ محن بن أيب سعيدَُ
ّرخ • ُ ١٢٣[ /٤[ 
ُّرزق اهللا بن موسى الكلوذاين • َ ْ َ ْ ِ: ١٢٣[ /٤[ 
ْرستة  • ُ: ١٢٣[ /٤[ 
ْالرشك • ِّ ١٢٣[ /٤[ 
 ]١٢٣[ /٤ ِّالرىض •
 ]١٢٣[ /٤ :رقبة •



 ٥٧٥ 
 ]١٢٣[ /٤ رحيانتا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  •
ْرحيانة أهل البرصة • َ ١٢٣[ /٤[ 
ْرحيانة أهل نيساب • ََ  ]١٢٣[ /٤ ورْ
 ]١٢٣[ /٤ زاج •
َّزبان • َ ١٢٣[ /٤[ 
ْزبريق • ِ ١٢٣[ /٤[ 
َزحابا • َ ١٢٣[ /٤[ 
َزرغندة • ْ ََ ْ ١٢٣[ /٤[ 
َزريق • ُ ١٢٣[ /٤[ 
ْزغبة • ُ ١٢٤[ /٤[ 
َزق العسل • َ ّ ِ ١٢٤[ /٤[ 
َّزكار • َ ١٢٤[ /٤[ 
ِالزمن • َّ ١٢٤[ /٤[ 
َزنبقة • َ ١٢٤[ /٤[ 
ْزنبور • َ ١٢٤[ /٤[ 
ْزنيج • َ ُ ١٢٤[ /٤[ 
ْزوج • ْ جربةَ َ ١٢٤[ /٤[ 
َّزوج درة • ُ ١٢٤[ /٤[ 
 ]١٢٤[ /٤ َزيتونة •
 ]١٢٤[ /٤ زين العابدين •
 ]١٢٤[ /٤ ُّسابق الروم •
َسابق العرب • َ ١٢٤[ /٤[ 



 ٥٧٦ 
ْسابق الفرس • ُ ١٢٤[ /٤[ 
 ]١٢٤[ /٤ سابق احلبشة •
َسبالن • َ ١٢٤[ /٤[ 
ّالسجاد • َّ ١٢٥[ /٤[ 
َّسجادة • َ ١٢٥[ /٤[ 
َسحبل • ْ َ ١٢٥[ /٤[ 
َّرسق • ُ ١٢٥[ /٤[ 
ْسعدان • َ ١٢٥[ /٤[ 
ُسعدويه • ْ َ ١٢٥[ /٤[ 
 ]١٢٥[ /٤ َسفينة •
َّسكرة • ُ ١٢٥[ /٤[ 
َسلمويه • ََ ١٢٥[ /٤[ 
ْسمعان • َ ١٢٥[ /٤[ 
ِالسمني • َّ ١٢٥[ /٤[ 
َسندل • ْ َ ١٢٥[ /٤[ 
ْسندول • َ ١٢٥[ /٤[ 
ْسندوال • َ ١٢٥[ /٤[ 
ُسنوطا • َ ١٢٥[ /٤[ 
ْسنيد بن  داود • َُ ١٢٦[ /٤[ 
ْسهامن • َ ١٢٦[ /٤[ 
 ]١٢٦[ /٤ ُسؤر األسدي •
ِسالم بن مسكني • َّ َ ١٢٦[ /٤[ 



 ٥٧٧ 
ْسيف اهللا • َ ١٢٦[ /٤[ 
ْسيمني • ِ ١٢٦[ /٤[ 
 ]١٢٦[ /٤ َّشاذ بن فياض •
 ]١٢٦[ /٤ شاذان •
َشارب الذهب • َّ ١٢٦[ /٤[ 
 ]١٢٦[ /٤ شاه •
َشباب • َ ١٢٦[ /٤[ 
ْشقران • ُ ١٢٦[ /٤[ 
ُشقوصا • َ ١٢٦[ /٤[ 
 ]١٢٦[ /٤ ِّصاحب السقاية •
َصاحب القن •  ]١٢٦[ /٤ اديلَ
 ]١٢٦[ /٤ َصاحب املقصورة •
َصاعقة • ِ ١٢٧[ /٤[ 
َصدرة • ْ ُ ١٢٧[ /٤[ 
ُالصدوق • َّ ١٢٧[ /٤[ 
ِّالصديق • ِّ ١٢٧[ /٤[ 
 ]١٢٧[ /٤ َّالصغري •
ِصفريا • َ ١٢٧[ /٤[ 
ْصميد • َ ُ ١٢٧[ /٤[ 
ْصندل • َ ١٢٧[ /٤[ 
 ]١٢٧[ /٤ ُصهيب •
ْالصيد • َّ ١٢٧[ /٤[ 



 ٥٧٨ 
 ]١٢٧[ /٤ َّالضال •
 ]١٢٧[ /٤ الضخم •
ير • َّ  ]١٢٧[ /٤ الرض
ِالضعيف • َّ ١٢٧[ /٤[ 
 ]١٢٧[ /٤ طاووس •
َالطفيل بن سخربة • ْ َ ْ َ ُّ ١٢٧[ /٤[ 
ْالطفيل • َ ُّ ١٢٨[ /٤[ 
ِالطويل • َّ ١٢٨[ /٤[ 
ِّالطيب • َّ ١٢٨[ /٤[ 
ْظل الشيطان • َّ ّ ِ ١٢٨[ /٤[ 
َظئر العناق • ْ ِ ١٢٨[ /٤[ 
 ]١٢٨[ /٤ عارم •
َّعباد • َ ١٢٨[ /٤[ 
َّعباد • َ ١٢٨[ /٤[ 
َّعب •  ]١٢٨[ /٤ ادَ
َعبادل • َ: ١٢٨[ /٤[ 
َّعباسويه • َ ١٢٨[ /٤[ 
 ]١٢٨[ /٤ ُعبد بن محيد •
ْالعبد • َ ١٢٨[ /٤[ 
ْعبدان • َ ١٢٨[ /٤[ 
ْعبدة بن سليامن • َُ َ ْ َ ١٢٨[ /٤[ 
ْعبدوس • َ ١٢٨[ /٤[ 



 ٥٧٩ 
ْعبدويه • َ ١٢٨[ /٤[ 
ّعبويه • َ ١٢٩[ /٤[ 
َّعبيد بن إسامعيل اهلباري • َُ ١٢٩[ /٤[ 
ِعرتيس • ْ ِ ١٢٩[ /٤[ 
 ]١٢٩[ /٤ عتيق •
ْالعجل • ِ ١٢٩[ /٤[ 
َعصا بن إدريس • َ ١٢٩[ /٤[ 
َّعصفور اجلنة • َ ْ ُ ١٢٩[ /٤[ 
 ]١٢٩[ /٤ َعصيدة •
ْعليلة بن بدر • َ ُْ َ ١٢٩[ /٤[ 
ْعويمر • َ ُ ١٢٩[ /٤[ 
َّعالن • َ ١٢٩[ /٤[ 
َغريق اجلحفة • ْ ُ ِ َ ١٢٩[ /٤[ 
ْغنجار • ُ ١٢٩[ /٤[ 
َغندر • ْ ُ ١٢٩[ /٤[ 
 ]١٢٩[ /٤ ُالغول •
 ]١٢٩[ /٤ َالفاروق •
 ]١٢٩[ /٤ الفأفاء •
 ]١٣٠[ /٤ فافاه •
ْالفرخ • َ ١٣٠[ /٤[ 
ْفريخ • َ ُ ١٣٠[ /٤[ 
ِالفقري • َ ١٣٠[ /٤[ 



 ٥٨٠ 
ْفليت بن خليفة • َ ُ ١٣٠[ /٤[ 
ُفليح بن سليامن املدين • ْ َ ُ ١٣٠[ /٤[ 
ِّفهري بن زياد الرقي • ُِّ ْ َ ١٣٠[ /٤[ 
َّالفياض • َ ١٣٠[ /٤[ 
 ]١٣٠[ /٤ قايض اجلن •
َقايض املرصين • ْ ِ ١٣٠[ /٤[ 
ُالقباع • َ ُ ١٣٠[ /٤[ 
 ]١٣٠[ /٤ ُقتيبة بن سعيد •
 ]١٣٠[ /٤ القصري •
َقيص • ُ ١٣٠[ /٤[ 
ْالقلب • ُ ١٣٠[ /٤[ 
ّالقوي • ِ َ ١٣١[ /٤[ 
َقيرص • ْ َ ١٣١[ /٤[ 
َكاتب العمري • ُ ١٣١[ /٤[ 
 ]١٣١[ /٤ كاتب املغرية بن شعبة •
 ]١٣١[ /٤ ّكاتب الواقدي •
 ]١٣١[ /٤ ِالكاظم •
 ]١٣١[ /٤ الكبري •
ُردوسُك • ْ ١٣١[ /٤[ 
ْكزمان • ُ ١٣١[ /٤[ 
 ]١٣١[ /٤ ُكشاكش •
ْكعبان • َ ١٣١[ /٤[ 



 ٥٨١ 
ْكميل • َ ُ ١٣١[ /٤[ 
َالكوسج • ْ َ ١٣١[ /٤[ 
َكيلجة • ْ ِ ١٣١[ /٤[ 
ْلزيم • َ ُ ١٣١[ /٤[ 
ُلؤلؤ • ُ ١٣١[ /٤[ 
ْلوين • َ ُ ١٣١[ /٤[ 
 ]١٣٢[ /٤ املاجشون •
َّاملجدر • َ ُ ١٣٢[ /٤[ 
 ]١٣٢[ /٤ َْحمبوب •
ِّمـحرق • َُ ١٣٢[ /٤[ 
ُمردويه • ْ َ ١٣٢[ /٤[ 
ِّاملزلق • َ ُ ١٣٢[ /٤[ 
ِّمسبح • َ ُ ١٣٢[ /٤[ 
َمستقيم بن عبد امللك • ْ ُ ١٣٢[ /٤[ 
ْمسدد بن مرسهد • َ ُ َ َُّ ١٣٢[ /٤[ 
َمشفر • ْ ِ ١٣٢[ /٤[ 
ُمشكدانة • ْ ُ ١٣٢[ /٤[ 
ِاملصبح • ْ ُ ١٣٢[ /٤[ 
وب • ْ ُاملرض َ ١٣٢[ /٤[ 
َاملطرف • ْ ُ ١٣٢[ /٤[ 
َاملعرقب • ْ َ ُ ١٣٢[ /٤[ 
ُاملفل • ْ  ]١٣٢[ /٤ وجَ



 ٥٨٢ 
َاملقعد • ْ ُ ١٣٢[ /٤[ 
َّاملقفع • َ ُ ١٣٢[ /٤[ 
ِّاملقوم • َ ُ ١٣٣[ /٤[ 
ُمنبوذ بن أيب سليامن املدين • َُ ْ ١٣٣[ /٤[ 
َمندل بن عيل العنزي • َ َْ ِ ١٣٣[ /٤[ 
َّاملهاجر بن قنفذ التيمي • ُْ ُ ١٣٣[ /٤[ 
 ]١٣٣[ /٤ الناقد •
ِالنبيل • َّ ١٣٣[ /٤[ 
ْهقل • ِ ١٣٣[ /٤[ 
َّهلب الطائي • ْ ُ: ١٣٣[ /٤[ 
ِوحيش • ْ َ ١٣٣[ /٤[ 
ْوقدان • َ ١٣٣[ /٤[ 
ِوهب بن سعيد بن عطية • َ ْ َ ١٣٣[ /٤[ 
ْوهبان • َ ١٣٣[ /٤[ 
ْوهيب بن الورد • َْ َ ُ ١٣٣[ /٤[ 
ُياقوتة العلامء • ُ ١٣٣[ /٤[ 
 ]١٣٣[ /٤ اليؤيؤ •
 ]١٣٣[ /٤ يوسف هذه األمة •
 ]١٣٤[ /٤ ْأبو األحوص •
 ]١٣٤[ /٤ َأبو األذان •
َّأبو البداح • َ ١٣٤[ /٤[ 
 ]١٣٤[ /٤ أبو بطن •



 ٥٨٣ 
 ]١٣٤[ /٤ ُأبو تراب •
ْأبو ثور • َ ١٣٤[ /٤[ 
َأبو اجلامهر • ُ ١٣٤[ /٤[ 
 ]١٣٤[ /٤ أبو اجلوزاء •
َأبو حزرة • ْ َ ١٣٤[ /٤[ 
ّأبو حيية • ُ ١٣٤[ /٤[ 
ِأبو خديج • َ ١٣٤[ /٤[ 
 ]١٣٤[ /٤ ِّأبو الرجال •
َّأبو زكار • َ ١٣٤[ /٤[ 
ْأبو زكري • َ ُ ١٣٥[ /٤[ 
 ]١٣٥[ /٤ :دِّأبو الزنا •
 ]١٣٥[ /٤ أبو ساسان •
ْأبو الشعثاء • َّ ١٣٥[ /٤[ 
ِأبو عصيدة • َ ١٣٥[ /٤[ 
َأبو قالبة • ِ ١٣٥[ /٤[ 
ُأبو كشوثاء • َ ١٣٥[ /٤[ 
ْأبو ليىل • َ ١٣٥[ /٤[ 
َأبو املساكني • َ ١٣٥[ /٤[ 
ِّأبو املليح الرقي • َّ ١٣٥[ /٤[ 
ْأبو منني • َُ ١٣٥[ /٤[ 
 ]١٣٥[ /٤ أبو نشيط •
ام • َ  ]١٣٥[ /٤ َّأبو مه



 ٥٨٤ 
ِّالبابلتي • ُ ْ َ ١٣٦[ /٤[ 
ْالبدري • َ ١٣٦[ /٤[ 
ْالربدي • ُ ١٣٦[ /٤[ 
ْالبلخي • َ ١٣٦[ /٤[ 
ِّالتنييس • ِّ ١٣٦[ /٤[ 
ُالتبوذكي • َّ ١٣٦[ /٤[ 
 ]١٣٦[ /٤ اجلرجيس •
َاجلهني • ُ ١٣٦[ /٤[ 
 ]١٣٦[ /٤ ُاجلوباري •
ِاخلوزي • ُ ١٣٦[ /٤[ 
 ]١٣٦[ /٤ َّالداالين •
ْالدنداين • ِّ ١٣٦[ /٤[ 
َورقيَّالد • ْ ١٣٦[ /٤[ 
ْالذهيل • ُّ ١٣٦[ /٤[ 
 ]١٣٧[ /٤ ِّالريايش •
ِالزنجي • ْ َّ ١٣٧[ /٤[ 
ْالزهري • ُّ ١٣٧[ /٤[ 
ِالسبيعي • َّ ١٣٧[ /٤[ 
ّالسدي • ُّ ١٣٧[ /٤[ 
َالشاذكوين • َّ ١٣٧[ /٤[ 
ْالشيباين • َّ ١٣٧[ /٤[ 
ِالصفي • َّ ١٣٧[ /٤[ 



 ٥٨٥ 
ِالطرائفي • ِ َّ ١٣٧[ /٤[ 
ُّالعجيل • ْ ِ ١٣٧[ /٤[ 
َالعرز • ْ  ]١٣٧[ /٤ ميَ
ِّالعمي • َ ١٣٧[ /٤[ 
َّالقباين • َ ١٣٧[ /٤[ 
 ]١٣٧[ /٤ القبطي •
َالقطواين • َ ١٣٧[ /٤[ 
َاملسندي • ْ ُ ١٣٧[ /٤[ 
َاملعمري • ْ َ ١٣٧[ /٤[ 
 ]١٣٧[ /٤ املقابري •
ُاملقربي • ْ َ ١٣٨[ /٤[ 
 ]١٣٨[ /٤ ّاملكي •
ِاملنجنيقي • َ ْ َ ١٣٨[ /٤[ 
ْامليموين • َ ١٣٨[ /٤[ 
َالنبطي • َّ ١٣٨[ /٤[ 
ِلوكيعيا • َ ١٣٨[ /٤[ 
) ٢٦٢٠ /٤ أبان بن عبد اهللا البجيل)أ 

َّ إبراهيم بن أيب أسيد الرباد َ ِ َ ٢٦٢١ /٤ 

• ) ْإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف)أ َ ١٣٩[ /٤[ 
• )١٤٠[ /٤ إبراهيم بن ميمون)أ[ 
 ]١٤٠[ /٤ أرطأة بن املنذر •
ْإبراهيم بن أيب عبلة املقديس • َ ْ َ ١٤٠[ /٤[ 



 ٥٨٦ 
 ]١٤٠[ /٤ راهيم بن يزيد النخعيإب •
َإبراهيم النخعي، أيضا • َّ ١٤٠[ /٤[ 
َّأمحد بن عمرو بن الرسح • ْ َ ١٤١[ /٤[ 

 ٢٦٢٢ /٤ ُ إسامعيل بن أمية

 ]١٤١[ /٤ إسامعيل بن أيب أويس •
 ٢٦٢٣ /٤  إسامعيل بن أيب خالد

 ]١٤٢[ /٤   إسامعيل بن أيب خالد •
•  )١٤٢[ /٤ إسامعيل بن أمية)أ[ 
• )١٤٢[ /٤ ن عياشإسامعيل ب)أ[ 
 ]١٤٢[ /٤ األسود بن هالل •
ْاألسود بن يزيد • َ ١٤٢[ /٤[ 
• )ْاألسود بن قيس)أ َ ١٤٣[ /٤[ 
ُّأشعث بن أيب الشعثاء املحاريب • ُ ْ َّ ْ َ ١٤٣[ /٤[ 
ْأشهب بن عبد العزيز • َ ١٤٣[ /٤[ 
َأنس بن مالك • َ ١٤٣[ /٤[ 
ُّأيوب بن بشري بن كعب العدوي • َ ُ َُ ْ َ ١٤٤[ /٤[ 
ُّختياينَّأيوب الس • ِ ْ ١٤٤[ /٤[ 
 ]١٤٤[ /٤ ًأيوب أيضا •
)٢٦٢٤ /٤ أيوب)أ 

 )٢٦٢٥ /٤ أيوب)أ 

 ]١٤٥[ /٤ َالرباء بن عازب •
َبشري بن يسار • َ ْ َ ُ ١٤٥[ /٤[ 



 ٥٨٧ 
 ) ِّبقية)أ َ ٢٦٢٦ /٤ 

) َبكر بن سوادة)أ َ ٢٦٢٧ /٤ 

 ) ًبكر بن سوادة أيضا)أ َ َ ٢٦٢٨ /٤ 

ُّ ثاممة بن حزن القشريي  • َْ َ ُ ْ ١٤٦[ /٤[ 
) ْثور، هو )أ  ٢٦٢٩ /٤ ابن يزيدَ

ُجابر بن سمرة • َ َ ١٤٦[ /٤[ 
) ٢٦٣٠ /٤ َحاتم بن أيب صغرية)أ 

) ٢٦٣١ /٤ َحاتم بن أيب صغرية)أ 

ُاحلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب • َ ١٤٧[ /٤[ 
َحجاج بن فرافصة • َّ َِ ُ ١٤٧[ /٤[ 
ُّحرب بن عبيد اهللا الثقفي • َْ َّ ُ َ ١٤٨[ /٤[ 
َحسن بن حسن بن عيل بن أيب طالب • ََ َ ١٤٨[ /٤[ 
ُّاحلسن البرصي • َْ َ َ ١٤٨[ /٤[ 
ًاحلسن أيضا • َ َ ١٤٨[ /٤[ 
َحرشج بن زياد • ْ َ ١٤٨[ /٤[ 
 ]١٤٩[ /٤ احلكم بن عتيبة •
 ]١٤٩[ /٤ ًاحلكم أيضا •
َمحاد بن سلمة • َ َّ َ ١٤٩[ /٤[ 
َمحل بن بشري بن أيب حدرد • ْ َ َ َِ َ ١٤٩[ /٤[ 
ْمحيد بن عبد الرمحن بن عوف • َ َْ ُ ١٥٠[ /٤[ 
ْمحيد بن عبد ا • َ ْلرمحن احلمرييُ ِ ١٥٠[ /٤[ 
• )ْمحيد الطويل)أ َ ُ ١٥٠[ /٤[ 



 ٥٨٨ 
• )ْحنظلة بن عيل)أ َ ١٥٠[ /٤[ 
)٢٦٣٢ /٤ خارجة بن زيد)أ 

ْخارجة بن الصلت • َّ ِ َ ١٥١[ /٤[ 
 ]١٥١[ /٤ خالد، والد حممد بن خالد تقدم •
ْخويل • َ ١٥١[ /٤[ 
 ]١٥١[ /٤ اخلطاب بن صالح •
ْخيثمة بن عبد الرمحن بن أيب سربة • َ ْ َ ١٥١[ /٤[ 
ْداود بن احلصني • َ َُ ١٥٢[ /٤[ 
ِرافع بن خديج • َ ١٥٢[ /٤[ 
ِربعي بن حراش • ْ ِ ١٥٢[ /٤[ 
ْرجاء بن حيوة • ََ ١٥٢[ /٤[ 
ُزهري بن معاوية • ْ َ ُ ١٥٣[ /٤[ 
 ]١٥٣[ /٤ ِزياد بن عالقة •
ْسامل بن أيب اجلعد • َ ١٥٣[ /٤[ 
ًسامل بن أيب اجلعد أيضا • ْ َ ١٥٣[ /٤[ 
ْسعد بن إبراهيم • َ ١٥٤[ /٤[ 
ُّسعد بن سعيد املقربي • ُ ْْ َ َ ١٥٤[ /٤[ 
ِّسعد بن عثامن، والد عبد اهللا بن سعد الدشتكي • َ َْ ِّ ْ ْ ١٥٤[ /٤[ 
ْسعيد بن جبري • َ ُ ١٥٤[ /٤[ 
ُّسعيد بن أيب سعيد املقربي • ُ ْ َ َ ١٥٥[ /٤[ 
ًسعيد املقربي أيضا • ُّْ ُ َ َ ١٥٥[ /٤[ 
ِسعيد بن عبد العزيز • َ ١٥٥[ /٤[ 



 ٥٨٩ 
ُسعيد بن أيب عروبة • ََ ١٥٥[ /٤[ 
 ]١٥٦[ /٤ َسعيد بن أيب عروبة •
ُّسفيان الثوري • َّ ُ ١٥٦[ /٤[ 
 ]١٥٦[ /٤ ًسفيان أيضا •
 ]١٥٦[ /٤ سفيان بن عيينة •
ُّسليم بن أسود أبو الشعثاء املحاريب • ُ ْ ََّ ْ ْ َُ َ ١٥٧[ /٤[ 
ُّسليامن بن األشعث، أبو داود السجستاين • ْ ِّ ْ َُ ١٥٧[ /٤[ 
ُّسليامن التيمي • ْ ْ َُّ َ ١٥٨[ /٤[ 
ْسليامن بن عمرو بن األحوص • َ ْ َُ ١٥٨[ /٤[ 
َسليامن األعمش • ْ ُْ َ َ ١٥٨[ /٤[ 
• )ْسليامن األعمش)أ َُ ١٥٨[ /٤[ 
ْسامك بن حرب • َ َ ِ ١٥٩[ /٤[ 
ُّشبيب أبو روح احلميص • ْ َ ِْ ْ ِ َ ١٥٩[ /٤[ 
 ]١٥٩[ /٤ شعبة •
ًشعبة أيضا • ُْ ١٦٠[ /٤[ 
ُصالح بن خوات بن جبري • َّ ١٦٠[ /٤[ 
 ]١٦٠[ /٤ صالح أبو اخلليل •
 ]١٦٠[ /٤ طاووس •
 ]١٦٠[ /٤ ًطاووس أيضا •
 ]١٦١[ /٤ ًطاووس أيضا •
ِّطلحة بن مرصف • َ ُ ْ َ ١٦١[ /٤[ 
 ]١٦١[ /٤ ُّعامر بن عبد اهللا بن الزبري •



 ٥٩٠ 
ُّعامر الشعبي • ْ َّ ِ ١٦١[ /٤[ 
 ]١٦٢[ /٤ ًعامر أيضا •
ُّعامر العقييل • ْ َ ُ ١٦٢[ /٤[ 
ِعباد بن متيم • َ َّ َ ١٦٢[ /٤[ 
َّعباد بن مت •  ]١٦٢[ /٤ ًيم أيضاَ
ْالعباس بن عبد اهللا بن معبد بن عباس • َّ ََ ١٦٢[ /٤[ 
ْعبد اهللا بن إدريس • ِ ١٦٣[ /٤[ 
ْعبد اهللا بن بريدة • َ ُ ١٦٣[ /٤[ 
ُّعبد اهللا بن برس املازين • ْ ُ ١٦٣[ /٤[ 
ْعبد اهللا بن سعيد بن أيب هند • ِ ١٦٣[ /٤[ 
 ]١٦٤[ /٤ ًعبد اهللا بن سعيد أيضا •
ْعبد اهللا بن شرب • ُّمة الضبيُ َّ ١٦٤[ /٤[ 
ًعبد اهللا بن شربمة أيضا • ُْ ١٦٤[ /٤[ 
 ]١٦٤[ /٤ َّعبد اهللا بن شداد األعرج •
ْعبد اهللا بن شقيق العقييل • َ َُ َِ ١٦٥[ /٤[ 
 ]١٦٥[ /٤ ِّعبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق •
َعبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة • ُ ١٦٥[ /٤[ 
 ]١٦٥[ /٤ ُّ أخو الزهريُعبد اهللا بن مسلم، •
ْعبد اهللا بن وهب • َ ١٦٦[ /٤[ 
ًعبد اهللا بن وهب أيضا • ْ َ ١٦٦[ /٤[ 
ًعبد اهللا بن وهب أيضا • ْ َ ١٦٦[ /٤[ 
ًعبد اهللا بن وهب أيضا • ْ َ ١٦٧[ /٤[ 



 ٥٩١ 
 ]١٦٧[ /٤ ًعبد اهللا بن وهب أيضا •
ًعبد اهللا بن وهب أيضا • ْ َ ١٦٧[ /٤[ 
ِعبد اهللا بن يزيد، موىل املنبعث • َ ْ ُ ١٦٧[ /٤[ 
 ]١٦٨[ /٤ ُعبد اهللا بن يزيد املقرئ •
 ]١٦٨[ /٤ ًعبد اهللا بن يزيد املقرئ أيضا •
ْعبد اهللا بن يعقوب بن إسحاق • َ ١٦٨[ /٤[ 
َعبد األكرم • ْ َ ١٦٩[ /٤[ 
ْعبد اجلبار بن وائل بن حجر • ُ َِّ َ ١٦٩[ /٤[ 
ْعبد الرمحن بن بجيد األنصاري • َ ُ ١٦٩[ /٤[ 
 ]١٦٩[ /٤ اهللاعبد الرمحن بن جابر بن عبد  •
ُّعبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي • ْ َ ١٧٠[ /٤[ 
 ]١٧٠[ /٤ عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي •
ًعبد الرمحن بن عمرو األوزاعي أيضا • ُّ َ ١٧٠[ /٤[ 
 ]١٧٠[ /٤ ًعبد الرمحن بن عمرو األوزاعي أيضا •
 ]١٧١[ /٤ عبد الرمحن بن أيب ليىل •
 ]١٧١[ /٤ عبد الرزاق •
 ]١٧١[ /٤ سالم بن أيب حازمعبد ال •
 ]١٧٢[ /٤ عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة •
ُّعبد الكريم بن مالك اجلزري • َ َ ١٧٢[ /٤[ 
ْعبد امللك بن جريج • َ ُ َ ١٧٢[ /٤[ 
 ]١٧٢[ /٤ ًعبد امللك بن جريج أيضا •
َعبد امللك بن عمري • ُ ١٧٣[ /٤[ 



 ٥٩٢ 
 ]١٧٣[ /٤ عبد الواحد بن زياد •
ُّ إبراهيم الزهريعبيد اهللا بن سعد بن • ُّ ١٧٣[ /٤[ 
ْعبيد اهللا بن عبد الرمحن بن موهب • َ ١٧٣[ /٤[ 
َعبيد اهللا بن عمر العمري • ُ ُ ١٧٤[ /٤[ 
ُّعثامن بن زفر اجلهني • َ ُ َ ُْ ُ ١٧٤[ /٤[ 
ِعدي بن ثابت • َ ١٧٥[ /٤[ 
ُّعروة بن الزبري • ُ ١٧٥[ /٤[ 
َعطاء بن أيب رباح • َ َ ١٧٥[ /٤[ 
ًعطاء أيضا • َ َ ١٧٦[ /٤[ 
 ]١٧٦[ /٤ اء بن يزيدعط •
ُّعطاء الشامي • َّ َ َ ١٧٦[ /٤[ 
 ]١٧٦[ /٤   علقمة بن أيب علقمة •
َعلقمة بن قيس • ْ َ ١٧٦[ /٤[ 
 ]١٧٧[ /٤ َعيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب •
ْعمر بن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة • َ ١٧٧[ /٤[ 
َعمر بن احلكم بن ثوبان • َ َ ُ ١٧٧[ /٤[ 
 ]١٧٧[ /٤ ُعمرو بن شعيب •
َّعمرو بن مرة • ُ ْ َ ١٧٨[ /٤[ 
ُّعمرو بن معاذ األشهيل • ْ َ ُ َ ١٧٨[ /٤[ 
َعمران بن أيب أنس • َ ْ ِ ١٧٨[ /٤[ 
َالعوام بن حوشب • ْ َ َّ َ ١٧٩[ /٤[ 
ُّعياض األشعري • َ ْ َ ِ ١٧٩[ /٤[ 



 ٥٩٣ 
َغيالن بن جرير • ْ َ ١٧٩[ /٤[ 
َّالقاسم بن غنام • َ ِ ١٧٩[ /٤[ 
 ]١٧٩[ /٤ قتادة •
َالقرثع • َْ ١٨٠[ /٤[ 
َّقرة •  ]١٨٠[ /٤  بن موسىُ
ْليث بن سعد • َ ١٨٠[ /٤[ 
 ]١٨١[ /٤ ًليث بن سعد أيضا •
 ]١٨١[ /٤ مالك بن أنس •
ِجماهد • ُ ١٨١[ /٤[ 
ُّجميبة الباهيل • ِ َ ِ ُ ١٨١[ /٤[ 
ُّحممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي • ْ َّ ١٨٢[ /٤[ 
َحممد بن جحادة • ُ ١٨٢[ /٤[ 
 ]١٨٢[ /٤ حممد بن سريين •
 ]١٨٢[ /٤ ًحممد بن سريين أيضا •
 ]١٨٣[ /٤ ًحممد بن سريين أيضا •
 ]١٨٣[ /٤ ًحممد بن سريين أيضا •
 ]١٨٣[ /٤ ًحممد بن سريين أيضا •
 ]١٨٤[ /٤ ًحممد بن سريين أيضا •
 ]١٨٤[ /٤ حممد، وليس بابن سريين •
َحممد بن عمرو بن عطاء • َ ١٨٤[ /٤[ 

ُّحممد بن عيسى بن سورة الرتمذي ِّْ َ َ ٢٦٣٣ /٤ 

ِحممد بن مسلم بن ش • ُّهاب الزهريُ ْ ُّ ١٨٥[ /٤[ 



 ٥٩٤ 
ًحممد الزهري أيضا • ُّ ١٨٥[ /٤[ 
 ]١٨٥[ /٤ ًحممد الزهري أيضا •
 ]١٨٥[ /٤ ًحممد الزهري أيضا •
 ]١٨٦[ /٤ ًحممد الزهري أيضا •
ًحممد الزهري أيضا • ُّ ١٨٦[ /٤[ 
 ]١٨٦[ /٤ حممد بن واسع •
َّحممد بن حييى بن حبان • َ ١٨٦[ /٤[ 
 ]١٨٧[ /٤ حممد بن حييى بن حبان •
 ]١٨٧[ /٤ حممد بن حييى بن فارس الذهيل •
 ]١٨٨[ /٤ مرحوم بن عبد العزيز العطار •
 ]١٨٨[ /٤ مروان الفزاري •
 ]١٨٨[ /٤ مستور بن عباد اهلنائي •
 ]١٨٨[ /٤ مسعر •

َمسعود بن احلكم الزرقي ُّ ٢٦٣٤ /٤ 

َ مطري، والد سليم بن مطري َُ ُ َُ ٢٦٣٥ /٤ 

 ]١٩٠[ /٤ معاوية بن سالم •
 ]١٩٠[ /٤ مكحول •
َنصور بن عبد الرمحن احلجبيم • َ ١٩٠[ /٤[ 
 ]١٩٠[ /٤ منصور بن املعتمر •
 ]١٩١[ /٤ ًمنصور  أيضا •
 ]١٩١[ /٤ موسى بن أيوب الواقفي •

َ بن عبيدة الربذيموسى َّ ٢٦٣٦ /٤ 



 ٥٩٥ 
 ]١٩٢[ /٤ نافع موىل ابن عمر •
 ]١٩٢[ /٤ ًنافع أيضا •
 ]١٩٢[ /٤ ًنافع أيضا •
 ]١٩٢[ /٤ ًنافع أيضا •
 ]١٩٢[ /٤ ًنافع أيضا •
 ]١٩٣[ /٤ النعامن بن سامل •
 ]١٩٣[ /٤ هارون بن حممد بن بكار بن بالل •
 ]١٩٣[ /٤ هشام بن عروة •

 ٢٦٣٧ /٤  هشيم

 ]١٩٤[ /٤ هالل بن يساف •
 ]١٩٤[ /٤ ًهالل بن يساف أيضا •
 ]١٩٤[ /٤   وائل بن داود •
 ]١٩٤[ /٤ ُالوليد بن عبد اهللا بن جـميع •
 ]١٩٥[ /٤ الوليد بن أيب مالك •
َّ بشري بن خالد األنصاريحييى بن • َ ١٩٥[ /٤[ 
 ]١٩٥[ /٤ حييى بن جابر الطائي •
َ  حييى بن احلصني األمحيس • ْ َ ُ ١٩٥[ /٤[ 
 ]١٩٦[ /٤ حييى بن خالد بن رافع •
 ]١٩٦[ /٤ حييى بن سعيد األنصاري •
 ]١٩٦[ /٤ حييى بن أيب كثري •
 ]١٩٧[ /٤ ًحييى بن أيب كثري أيضا •
 ]١٩٧[ /٤ يزيد بن أوس •



 ٥٩٦ 
ِّن عبد اهللا بن الشخرييزيد ب • ِّ ١٩٧[ /٤[ 
 ]١٩٧[ /٤ ًيزيد بن عبد اهللا بن الشخري أيضا •
ْعقبة بن أوس: يعقوب بن أوس، ويقال • ُ ١٩٨[ /٤[ 
 ]١٩٨[ /٤ ُيونس بن عبيد •
ُّأبو إسحاق اهلمداين • ْ َْ ١٩٨[ /٤[ 
ْأبو أمامة بن سهل بن حنيف • ََ ُ ْ ُ ١٩٩[ /٤[ 
ُّأبو البخرتي الطائي • َّ َ ْ َ ١٩٩[ /٤[ 
ْأبو بردة بن أيب موسى • ُ ١٩٩[ /٤[ 
ْأبو بكر  بن أيب شيبة • َ ١٩٩[ /٤[ 
ّأبو تـميمة اهلجيمي • ْ َ ُ ِ َ ٢٠٠[ /٤[ 
 ]٢٠٠[ /٤ ِأبو حاجب •
ِّأبو حازم، موىل أيب رهم الغفاري • َْ ِ ُ ٢٠٠[ /٤[ 
ْأبو احلصني احلجري • ََ ُْ ٢٠٠[ /٤[ 
 ]٢٠١[ /٤ أبو محزة موىل األنصار •
ُّأبو الزبري املكي • َ ُّ ٢٠١[ /٤[ 
ّأبو صالح السامن • َّ ٢٠١[ /٤[ 
 ]٢٠١[ /٤ أبو عبيدة بن حذيفة بن اليامن •
ُّأبو العثراء الدارمي • َّ َ ُ ٢٠٢[ /٤[ 
ُّأبو قالبة اجلرمي • ْ َ َ ِ ٢٠٢[ /٤[ 
ًأبو قالبة أيضا • ِ ٢٠٢[ /٤[ 
ًأبو قالبة أيضا • ِ ٢٠٢[ /٤[ 
ًأبو قالبة أيضا • ِ ٢٠٢[ /٤[ 



 ٥٩٧ 
ُّأبو املثنى األملوكي • ُْ ُ ٢٠٣[ /٤[ 
 ]٢٠٣[ /٤ أبو جميبة الباهيل •
 ]٢٠٣[ /٤ أبو املليح اهلذيل •
ُّأبو مودود املدين • ََ َ ُ ْ ٢٠٣[ /٤[ 
ْأبو نصرية • َ ُ ٢٠٤[ /٤[ 
ُّأبو نعامة العدوي • َ ََ َ ٢٠٤[ /٤[ 
 ]٢٠٤[ /٤ ُأبو هريرة •
 ]٢٠٤[ /٤ أبو وائل •
ْابن جدعان • ُ ٢٠٥[ /٤[ 

ْأسامء بنت أيب بكر الصديق َ ٢٦٣٨ /٤ 

َّنت زيد بن اخلطاب القرشية العدوية أسامء ب َّ ََ َ ُ ٢٦٣٩ /٤ 

 ٢٦٤٠ /٤ أسامء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوية

 ٢٦٤١ /٤ ُ أسامء بنت عابس بن ربيعة

ِّأسامء بنت عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، أخت حفصة ُِّ ْ َ ٢٦٤٢ /٤ 

َأسامء بنت عميس اخلثعمية، من بني خثعم بن أنامر بن أراش بن ََّ ْ َ ْْ َ ُ ْ عمرو بن الغوث، ُ ََ
ْأنامر بن األرت بن معد بن عدنان: وقيل َّ َ َ ْ َ 

٢٦٤٣ /٤ 

َأسامء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن زيد بن عبد األشهل َّ َ ْ َ ٢٦٤٤ /٤ 

َّ أسامء بنت يزيد القيسية البرصية َّ ْ ْْ َ َ ُ َ ٢٦٤٥ /٤ 

َّأمة الواحد بنت يامني بن عبد الرمحن بن يامني، أم حييى بن بشري بن خال َ َ ُّ َ َُ ِّد األنصاريَُ َ ٢٦٤٦ /٤ 

ُأمة بنت خالد بن سعيد بن أيب العاص، أم خالد األموية ُّ َُ َُ ٢٦٤٧ /٤ 

َّأميمة بنت رقيقة التميمية ْ ُ ْ َِ َّ َ َ ُ ٢٦٤٨ /٤ 

 ٢٦٤٩ /٤  أمينة بنت أنس بن مالك



 ٥٩٨ 
ِأمية بنت أيب الصلت الغفارية َّ َّ ُ ٢٦٥٠ /٤ 

َّ أمية بنت عبد اهللا ُ ٢٦٥١ /٤ 

ُأمية بنت عبد اهللا َّ ُ ٢٦٥٢ /٤ 

ْ أنيسة َ َّ بنت خبيب بن يساف األنصاريةُ َ ْ َ ُ ٢٦٥٣ /٤ 

ْأنيسة َ ُ ٢٦٥٤ /٤ 

ُّبركة أم أيمن تأيت يف الكنى • ُ ٢١٦[ /٤[ 
ِّبريرة موالة عائشة أم املؤمنني ُ ِ َ ٢٦٥٥ /٤ 

َّبرسة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قيص القرشية األسدية بنت أخي  َ َّ َْ ُ ُ ْ َ َُ ْ
ْورقة بن نوفل، وأخت عقبة بن أيب  ََ ُّمعيط ألمه، أمهام ساملة بنت أمية بن حارثة بن َ ِّ ْ ُُ ُ َ

َاألوقص السلمية ُّ َ َ 

٢٦٥٦ /٤ 

ِّبنانة موالة عبد الرمحن بن حبان األنصاري َّ ُِ َ ٢٦٥٧ /٤ 

َّهبيسة الفزارية ْ َ َُ َ ٢٦٥٨ /٤ 

َّهبية موالة أيب بكر الصديق َ ُ ٢٦٥٩ /٤ 

ِّ جبلة بنت مصفح، ويقال َ َ َبنت مصبح العامرية: َُ ْ ِ ٢٦٦٠ /٤ 

َجدامة ب َّنت وهب األسدية، ويقالُ َ َ ْ َ ْبنت جندب، ويقال: ُ ْبنت جندل: ُ َ ٢٦٦١ /٤ 

َّ جرسة بنت دجاجة العامرية الكوفية َّ ُْ َ َ َُ ٢٦٦٢ /٤ 

َّمجيلة بنت عباد َ ُ ٢٦٦٣ /٤ 

ْخصيلة، ويقال: مجيلة، ويقال َ َّفسيلة بنت واثلة بن األسقع الليثي: ُ ْ َ ُ ٢٦٦٤ /٤ 

َاجلهدمة امرأة بشري بن اخلصاصية ََ َِ َ ْ ٢٦٦٥ /٤ 

ْهيمة ويقالُج • ُّهجيمة أم الدرداء: َ ُ َ ُ ٢٢١[ /٤[ 
َجويرية بنت احلارث بن أيب رضار اخلزاعية املصطلقية أم املؤمنني ْ َ ُُ ُ َ ِ ْ ٢٦٦٦ /٤ 

ْ حبابة بنت عجالن َ َ َ ٢٦٦٧ /٤ 



 ٥٩٩ 
َّحبيبة بنت سهل بن ثعلبة بن احلارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار  ْ َ ْ ْ ََ ََ ْ َ

 األنصارية
٢٦٦٨ /٤ 

ْبنت رشيق بن أيب خيثمةَ حبيبة  َ ِ َ ٢٦٦٩ /٤ 

ْبنت عبيد اهللا بن جحش بن رئاب األسدية، ربيبة النبي صىل اهللا عليه وسلم َحبيبة َ ٢٦٧٠ /٤ 

ْحبيبة بنت ميرسة بن أيب خثيم أم حبيب، من موايل بني فهر ِ ْ ْ ََ ُ ُ ِ َ ٢٦٧١ /٤ 

ْحسناء بنت معاوية بن سليم الرصيمية، ويقال ْ َُ ُّ َ ْخنساء: َ َ ٢٦٧٢ /٤ 

ْ سريين أم اهلذيل األنصارية البرصية، أخت حممد وإخوتهُ حفصة بنت َ َّ ُّ ُْ ُ ِ ٢٦٧٣ /٤ 

ِّحفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، أخت أسامء بنت عبد الرمحن،  َْ
 وكانت حتت املنذر بن الزبري

٢٦٧٤ /٤ 

ْحفصة بنت عمر بن اخلطاب العدوية أم املؤمنني، أمها زينب بنت مظعون، أخت  َ ُّ ُِّ ُ َ َ ُ َْ
ْبن مظعونقدامة  َ 

٢٦٧٥ /٤ 

َحفصة بنت أيب كثري موىل أم سلمة، ويقال ِّ ْمحيضة: ُ َ ُ ٢٦٧٦ /٤ 

ْ حكيمة بنت أميمة َ ُْ َ ُ ٢٦٧٧ /٤ 

ِّحكيمة بنت أمية بن األخنس بن عبيد، أم حكيم، جدة حييى بن أيب سفيان األخنيس َ ْ َّ َْ ََ ُ ُُ َُّ َ ْ َ ٢٦٧٨ /٤ 

ِّمحنة بنت جحش األسدية أخت زينب أم املؤمنني وإ ْ َُ َ َّ ََ ْ َ ْ  ٢٦٧٩ /٤ خوهتا، هلا صحبةَ

َمحيدة بنت عبيد بن رفاعة األنصارية الزرقية، أم حييى املدنية ُّْ ُ َ ُ ٢٦٨٠ /٤ 

ْمحيدة َ ُ ٢٦٨١ /٤ 

َمحيضة بنت الشمردل، وقيل َْ َ َْ َ ْمحيضة بن الشمردل: ُ َ َّ ُ ٢٦٨٢ /٤ 

ْمحيضة بنت يارس َ ُ ٢٦٨٣ /٤ 

ِّحواء، جدة عمرو بن معاذ األشهيل َ ْ َ َ َ َّ ََّ ٢٦٨٤ /٤ 

َخالدة بنت أنس األ َ َ ْنصارية الساعدية أم بني حزمِ َ ُّ َّ َُّ ِ ْ ٢٦٨٥ /٤ 

َخصيلة بنت واثلة بن األسقع، ويقال ْ ِْ َ ْفسيلة: مجيلة، ويقال: ُ َ ُ ٢٦٨٦ /٤ 



 ٦٠٠ 
َّخنساء بنت خذام بن خالد األنصارية األوسية، زوجة أيب لبابة بن عبد املنذر َ ِ ُ ْ َ ٢٦٨٧ /٤ 

ْخولة بنت ثامر اخلوالنية • َْ ِ َ ٢٣٣[ /٤[ 
م بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خولة بنت ثعلبة بن أرص

 اخلزرج
٢٦٨٨ /٤ 

ْ خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص بن مرة بن هالل بن فالج بن ثعلبة بن  َْ َّ ُ َ
َذكوان بن امرئ القيس بن هبثة بن سليم السلمية، امرأة عثامن بن مظعون َ َُّ ُ ْ 

٢٦٨٩ /٤ 

َ خولة بنت قيس بن قهد بن ق َ َْ ْ ْ ْيس بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن َ َ َ ْ ُ َْ َ ْ
ّالنجار األنصارية، ويقال ُّخويلة أم حممد زوجة محزة بن عبد املطلب: َّ ُْ َ ُ 

٢٦٩٠ /٤ 

َّخولة بنت قيس أم صبية اجلهنية، • ُّ َْ ُ ُْ َ ُ َ  ٢٣٥[ /٤[ 
َ خرية األنصارية، امرأة كعب بن مالك ْ َ ٢٦٩١ /٤ 

ْخرية أم احلسن البرص َ َ ُّ َْ ُ ِّي، موالة أم سلمةَ ُ ِّ ٢٦٩٢ /٤ 

َّ دحيبة بنت عليبة العنربية، أخت صفية بنت عليبة، ومها جدتا عبد اهللا بن حسان  ْ ْ َّْ َْ ُ َ َ ُ َ َُ َ
ِّالعنربي َ َْ 

٢٦٩٣ /٤ 

ْ دقرة بنت غالب الراسبية البرصية، أم عبد الرمحن بن أذينة، قايض البرصة ُّ َّ َّ ََّ ُ ُ َ ْ َ ِ ِْ ٢٦٩٤ /٤ 

ُ رائطة بنت مسلم َُ ِ ٢٦٩٥ /٤ 

ْلرباب بنت صليع أم الرائح الضبية البرصية ا َ ِّ َُّ َّ ُّ ْ َُّ َ ُ ٢٦٩٦ /٤ 

ْ الرباب جدة عثامن بن حكيم األنصارية َ ِ َ ََّ َّ ٢٦٩٧ /٤ 

ُّ الربيع بنت معوذ بن عفراء، وعفراء أمه ُ َّ ُُّ ْ َْ َ ِّ َ َُ ٢٦٩٨ /٤ 

َ رفيدة امرأة من أسلم ْ ْ َُ ٌ َ ٢٦٩٩ /٤ 

ُ رقية بنت عمر، ويقال ُ َّ  ٢٧٠٠ /٤ َعمرو بن سعيد: َُ

ْ رم ُّلة بنت أيب سفيان، واسمه صخر بن حرب بن أمية القرشية األموية، أم حبيبة أم َ ُّ َّ َّ َُ ُ َُ َُ ُ ْ ُ َ
 املؤمنني

٢٧٠١ /٤ 



 ٦٠١ 
ُّ رميثة بنت احلارث بن الطفيل بن سخربة األزدي، أخت عوف بن احلارث رضيع  َْ َْ َ ْ َ ُُّ

 عائشة
٢٧٠٢ /٤ 

َ رميثة جدة عاصم بن عمر بن قتادة ُ ََّ ْ َ ُ ٢٧٠٣ /٤ 

ْ رميثة ومل  َ َتنسبُ ْ ُ ٢٧٠٤ /٤ 

ُّالرميصاء أم سليم • ْ َ ُُّ ٢٤٤[ /٤[ 
َرهم بنت األسود بن خالد • ْْ َُ ٢٤٤[ /٤[ 

َ ريطة بنت حريث ْ َُ ُ ٢٧٠٥ /٤ 

ُ زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صربة بن مرة بن كبري بن غنم بن دودان بن  ْ َ ْ ْ َْ َ ََ َ َّ ُ َ َ ِْ
َّأسد بن خزيمة األسدية َ ََ َ ُ َ 

٢٧٠٦ /٤ 

َ زينب بنت أيب سلم َ َْ ة، واسمه عبد اهللا بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن َ
زوم، املخزومية ربيبة النبي صىل اهللا عليه وسلم َخمَ ُ ْ َ ْ 

٢٧٠٧ /٤ 

ْ زينب بنت كعب بن عجرة ُ ْ َ َ َْ ٢٧٠٨ /٤ 

ُزينب بنت معاوية، وقيل ْ َّبنت عبد اهللا بن معاوية بن عتاب بن : بنت أيب معاوية، وقيل: َ َ ُ
ِاألسعد بن غارض ْ َّة بن حطيط بن قيس، وهو ثقيف، الثقفيةَ َِ ُ 

٢٧٠٩ /٤ 

ُ زينب بنت نبيط، ويقال َ ِبنت سليط بن جابر، ويقال: َْ خالد بن مالك ابن عدي بن زيد : َ
 مناة

٢٧١٠ /٤ 

ْ زينب بنت نرص َ َ َْ ٢٧١١ /٤ 

َّ زينب السهمية، وهي زينب بنت حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عمة عمرو بن  َّ َْ ْ َ َ
 شعيب

٢٧١٢ /٤ 

َ زينب غري منسوبة َْ َ َ ٢٧١٣ /٤ 

ْسارة بنت مقسم الثقفية، أخت يزيد بن مقسم َ َّ ِْ ِ َِّ َ َ َ ٢٧١٤ /٤ 

ُ سائبة، موالة الفاكه بن املغرية املخزومي َ ٢٧١٥ /٤ 



 ٦٠٢ 
ْ سبيعة بنت احلارث األسلمية ْ َُ َ ٢٧١٦ /٤ 

َّ رساء بنت نبهان الغنوية ََ َُ َْ َّ ٢٧١٧ /٤ 

َ سعدى بنت عوف بن خارجة بن سنان بن أيب حا ُ َْ َ ْ ِّرثة بن نشبة بن غيط بن مرة املرية، ُ َّ ُُ ْ ُ
 امرأة طلحة بن عبيد اهللا

٢٧١٨ /٤ 

َّ سلمى البكرية، من بكر بن وائل موالة هلم َْ َ ْ ٢٧١٩ /٤ 

ُّ سلمى أم رافع، موالة النبي صىل اهللا عليه وسلم وخادمه، ويقال َُ َموالة صفية بنت : ْ
 عبد املطلب

٢٧٢٠ /٤ 

َّ سلمى، عمة عبد الرمحن بن أيب را ََ  ٢٧٢١ /٤ فعْ

ٌ سمية، برصية ْ َ َّ َ ُ ٢٧٢٢ /٤ 

َّ سمية َ ُ ٢٧٢٣ /٤ 

ْ سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نرص بن مالك بن حسل بن  ْ ْ َِ ُ َْ َ
ُّعامر بن لؤي بن غالب القرشية العامرية، أم املؤمنني َُ ُ 

٢٧٢٤ /٤ 

ْ سويدة بنت جابر َُ ٢٧٢٥ /٤ 

َ سالمة بنت احلر الفزارية، أخت خرشة بن  َّ ّ ََ َ ُ ّاحلرَ ُ ٢٧٢٦ /٤ 

َّ سالمة بنت معقل القيسية، ويقال ْ َ ََ ِ ْ َاخلزاعية، من خارجة قيس، ويقال األنصارية: َ ُ ٢٧٢٧ /٤ 

ّ شعثاء بنت عبد اهللا األسدية الكوفية ّ َُ َ ُ ْ َ ٢٧٢٨ /٤ 

: َّابن خالد بن شداد، ويقال: ِّ الشفاء بنت عبد اهللا بن عبد شمس بن خلف، ويقال
َّصداد، ويقال ْ بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، ويقالرضار بن عبد اهللا: ُ ََ ِّالشفاء : ِ

َبنت عبد اهللا بن هاشم بن خلف بن عبد شمس بن شداد القرشية العدوية، أم سليامن  ُ ُّ َّ َُّ َ ََّ ُ
ْبن أيب حثمة َ 

٢٧٢٩ /٤ 

َ شميسة العتكية، ثم الوشقية البرصية، وهي شميسة بنت عزيز بن عاقر َ َ َْ َ َّ َّ ْ َُ ْ ُْ ِ ِ َ ٢٧٣٠ /٤ 

َّ صفية  ِ  ٢٧٣١ /٤ َبنت جريرَ



 ٦٠٣ 
ْ صفية بنت احلارث بن طلحة بن أيب طلحة العبدري أم طلحة الطلحات ْ َّْ َ َُّ َُّ ْ َ َِ ٢٧٣٢ /٤ 

ْ صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة، ويقال ْ ُ ََ َ ّ َ ََّ ْ َُ عامر بن عبيد بن كعب بن : ِ
ْ بن النحام بن ينحوم، ويقال ْاخلزرج بن أيب حبيب بن النرض َّ ِينحون النرض: ََّ ُّية، أم َّ ُ

 املؤمنني

٢٧٣٣ /٤ 

َ صفية بنت شيبة احلاجب بن عثامن بن أيب طلحة، القرشية العبدرية ُْ َ ُ ََ ْ َُّ َْ َ ِ ٢٧٣٤ /٤ 

ُ صفية بنت أيب عبيد بن مسعود الثقفية، امرأة عبد اهللا بن عمر، وهي أخت املختار بن  َّ ُ ََّ ِ

َّأيب عبيد الكذاب ُ 
٢٧٣٥ /٤ 

ْ صفية بنت عصمة َِ ُِ َّ ٢٧٣٦ /٤ 

َّ صفية ب ِ ِّنت عطية، جدة عتاب بن عبد العزيز احلامينَ ََّّ ِ َّ ََّ َ َ ٢٧٣٧ /٤ 

ْ صفية بنت عليبة، أخت دحيبة ْ ََّ ُ ُ ََ ِ ٢٧٣٨ /٤ 

ْ الصامء بنت برس املازنية من بني مازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس  َّ َْ ْ ِ ُ َُّ َّ
َّغيالن، واسمها هبية ويقال َ ُ ْ ْهبيمة، هلا صحبة: َ َ ُ 

٢٧٣٩ /٤ 

َّ صميتة اللي ْ َ ْثية، من بني ليث بن بكر، هلا صحبةُ ُ ْ َ ٢٧٤٠ /٤ 

باعة بنت الزبري بن عبد املطلب القرشية اهلاشمية ابنة عم رسول اهللا صىل اهللا عليه  ُ ِّ ض َّ َّ ََ ِ ُ ُّ ُ
 وسلم

٢٧٤١ /٤ 

باعة بنت املقداد بن األسود، ويقال ُ ْ ض ِ ِبنت املقدام بن معدي كرب، ويقال: َ َ ْ َ َ ْ بيعة: ِ ُ ْض َ ٢٧٤٢ /٤ 

ُ طلحة أم غ ُّ ُ ْ  ٢٧٤٣ /٤ رابَ

َ العالية بنت سبيع، والدة عبد اهللا بن مالك بن حذافة ُ َ َْ ُ ٢٧٤٤ /٤ 

ُّ عائشة بنت أيب بكر الصديق أم املؤمنني، تكنى أم عبد اهللا، وأمها أم رومان بنت عامر  ُّ ُّ ُُّ ُ ُ َُ ُ ِّْ ِّ
ان بن احلارث بن غن ْ ْبن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دمه ََّ ُ َ َ َ ُْ ُ َْ م بن ُ

َمالك بن كنانة ِ 

٢٧٤٥ /٤ 

ّ عائشة بنت سعد بن أيب وقاص القرشية الزهرية املدنية َّ َّ َِ َِ َُّ ِ ْ َُ َّ ٢٧٤٦ /٤ 



 ٦٠٤ 
 ٢٧٤٧ /٤ ِعائشة بنت سعد، من أهل البرصة

َ عائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا القرشية التيمية أم عمران املدنية َّ َُ ُّ ْ َّ َُ ُ ُ ْ َ ٢٧٤٨ /٤ 

ُ عائشة بنت مسعود العدوية، ويعرف أ ْ ََ َبوها بمسعود بن العجامءَ ْ َ ٢٧٤٩ /٤ 

ُّ عبيدة بنت عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن األنصاري الزرقي َ َ ُّْ ُْ َ ُ َ ُِ ٢٧٥٠ /٤ 

ٌ عبيدة بنت نابل حجازية َّ ِْ ِ ُ َ َ ٢٧٥١ /٤ 

ِّ عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري َ ُِ ْ ُْ َ ٢٧٥٢ /٤ 

س الطائي َ ُّ عقيلة بنت أسمر بن مرض ُ َ ْ ِّْ َ ُ ِ َ ٢٧٥٣ /٤ 

ِ عق َيلة، موالة لبني فزارةَ َ ْ ٢٧٥٤ /٤ 

َ عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة األنصارية املدنية، والدة أيب الرجال  ْ َِّ َّ َّ َ َْ َُ
 حممد بن عبد الرمحن

٢٧٥٥ /٤ 

َّ عمرة، عمة مقاتل بن حيان َّ َْ َ َ ٢٧٥٦ /٤ 

َعمرة ْ َ ٢٧٥٧ /٤ 

َّ غبطة بنت عمرو، أم عمرو املجاشعية ِ َِ َ َ ُْ ُ ٢٧٥٨ /٤ 

َّغزية، ويقال • َ َغزيلة بنت دودان أم رشيك: ُ ُ ُ ْ َ ُ ٢٨٢[ /٤[ 
ُّفاختة بنت أيب طالب أم هانئ • ُ ِ ٢٨٣[ /٤[ 
ْالفريعة بنت مالك أخت أيب سعيد: الفارعة، ويقال • َ ُ ٢٨٣[ /٤[ 

 ٢٧٥٩ /٤  فاطمة بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وريض عنها

َ فاطمة بنت أيب حبيش، واسمه قيس بن املطلب بن أسد بن ع َّ ُ ْ َ َّبد العزى القرشية ُ َ ُ
َّاألسدية َ َ 

٢٧٦٠ /٤ 

ْ فاطمة بنت احلسني بن عيل بن أيب طالب املدنية، أخت عيل بن احلسني زين  َ َُّ َِ َ ُ ُ
 العابدين

٢٧٦١ /٤ 

ْ فاطمة بنت عبيد اهللا بن العباس بن عبد املطلب، أخت العباس بن عبيد اهللا وإخوته َ ُ َّ ُ ٢٧٦٢ /٤ 



 ٦٠٥ 
ْالصغرى فاطمة بنت عيل بن أيب طالب، وهي فاطمة  ُّأمها أم ولد: ُّ ُُّ ُ ٢٧٦٣ /٤ 

ّ فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس َّ ْ ِ َّ َ ُْ َ ٢٧٦٤ /٤ 

ْ فاطمة بنت أيب ليث، ويقال ْبنت أيب عقرب: َ َ ٢٧٦٥ /٤ 

ّفاطمة بنت املجلل أم مجيل • ُ ِّ َ ُ ٢٩٢[ /٤[ 
َ فاطمة بنت املنذر بن الزبري بن العوام القرشية األ َ ُ َّ َ ُّ َسدية، امرأة هشام بن عروة، وأخت ُ

 عاصم
٢٧٦٦ /٤ 

ُ فاطمة بنت اليامن أخت حذيفة َ َ ٢٧٦٧ /٤ 

ْ الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أيب سعيد اخلدري، ويقال هلا ُ ْ َ َالفارعة وأختها : ُ
ُحبيبة بنت عبد اهللا بن أيب بن سلول َ ّ َ ُ 

٢٧٦٨ /٤ 

ْ قتيلة بنت صيفي األنصارية، وقيل َ ِ ْ َْ َ َّاجلهنية: ُ ِ َ ُ ٢٧٦٩ /٤ 

ْ قرصافة ِ ٢٧٧٠ /٤ 

َّ قريبة بنت عبد اهللا بن وهب بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى  َُ َ ْ ََ ْ ْ ََ ِ َّ ُ ُ
ّالقرشية األسدية، عمة موسى بن يعقوب الزمعي ْ َّ ّ َ َّ َِ َِّ َ َ ُ 

٢٧٧١ /٤ 

َ قمري بنت عمرو الكوفية امرأة مرسوق بن األجدع ْ َْ َ ُ ِ َ ٢٧٧٢ /٤ 

رمة الع َ قيلة بنت خمَ َ ْْ َنربيةَ ْ ٢٧٧٣ /٤ 

ْ قيلة أم بني أنامر، ويقال ُأخت بني أنامر، هلا صحبة: َ ُ ٢٧٧٤ /٤ 

ْ كبشة، ويقال َّكبيشة بنت ثابت بن املنذر األنصارية، أخت حسان بن ثابت، هلا : َ َْ َْ ُ َ ُ
 ُصحبة

٢٧٧٥ /٤ 

ْ كبشة بنت كعب بن مالك األنصارية َْ َ ٢٧٧٦ /٤ 

ْ كبشة بنت أيب مريم َ َ ْ َ ٢٧٧٧ /٤ 

ْ كريمة بنت احلس َ ِ ِّحاس املزنية، صاحبة أم الدرداءَ ُ ُ َ ُ َ ٢٧٧٨ /٤ 

ْ كريمة بنت املقداد بن األسود، وكانت حتت عبد اهللا بن وهب بن زمعة َ ْ َ ْ ِ ِ َ ٢٧٧٩ /٤ 



 ٦٠٦ 
ام َ َّ كريمة بنت مه ِ َ ٢٧٨٠ /٤ 

َّأم كلثوم القرشية:  كلثم، ويقال َِ ُ ٢٧٨١ /٤ 

َّكيسة بنت أيب بكرة الثقفية البرصية َّ َ ْْ َ َِ َ َّ ْ َ ٢٧٨٢ /٤ 

ُارث بن حزن بن بجري بن اهلزم بن رويبة بن عبد اهللا بن هالل بن عامر ُ لبابة بنت احل َْ ُْ َ ُ َ
َّبن صعصعة، أم الفضل اهلاللية، زوجة العباس بن عبد املطلب َ َ ْ َْ َ ُّ ُ 

٢٧٨٣ /٤ 

ْ لؤلؤة موالة األنصار َ ُ ٢٧٨٤ /٤ 

َّ ليىل بنت قانف الثقفية ِ َِ َّ ٢٧٨٥ /٤ 

 ]٣٠٥[ /٤ ليىل بنت مالك •
َّ ليىل السدوسية، ام َِّ ّرأة بشري بن اخلصاصيةُ ِ َ ََ ٢٧٨٦ /٤ 

َّ ليىل موالة أم عامرة األنصارية ْ َ ُ ٢٧٨٧ /٤ 

َمارية بنت شمعون القبطية، أم إبراهيم ولد النبي صىل اهللا عليه وسلم َ ّْ ْ َُ ِ َ ٢٧٨٨ /٤ 

َّ مـجيبة الباهلية، وقيل ْ َُ  ٢٧٨٩ /٤ أبو جميبة الباهيل: جميبة الباهيل، وقيل: ِ

َ مرجانة، والدة علقمة بن أيب ْ َ ْ َ علقمةَ ْ َ ٢٧٩٠ /٤ 

ْ مريم بنت إياس بن البكري، أخت حممد َ ُ ٢٧٩١ /٤ 

ْ مسة أم بسة األزدية َ َّ ُّ َّ َُ ُ ٢٧٩٢ /٤ 

ّ مسيكة املكية، والدة يوسف بن ماهك املكي َ ْ َ ُ ٢٧٩٣ /٤ 

َ معاذة بنت عبد اهللا العدوية، أم الصهباء الب َّ َ َْ َ َرصية، امرأة صلة بن أشيمُ ْ َ َ ِ ْ ٢٧٩٤ /٤ 

َّ املغرية بنت حسان َ ٢٧٩٥ /٤ 

ْ مليكة بنت عمرو الزيدية السعدية، من ولد زيد بن سعد، ويقال َ ْ ََ َّ َّ ْ ْ َُ  ٢٧٩٦ /٤ َّزيد الالت بن سعد: ََّ

َ منية بنت عبيد بن أيب برزة َْ َّ َُ ُ ٢٧٩٧ /٤ 

ُّ ميمونة بنت احلارث اهلاللية أم املؤمنني ْ َُ َ ِ ٢٧٩٨ /٤ 

ُ ميمونة بنت سعيد، ويقال ْ ْبنت سعد خادم النبي صىل اهللا عليه و: َ  ٢٧٩٩ /٤ سلمَ



 ٦٠٧ 
َ ميمونة بنت كردم بن سفيان اليسارية، ويقال َ ْ ْ ََ َّالثقفية، هلا صحبة: َ ِ َ َّ ٢٨٠٠ /٤ 

ّ ندبة موالة ميمونة أم املؤمنني، ويقال ُ ْ َّبدية، ويقال: َ َ َبدنة: ُ َ ٢٨٠١ /٤ 

َّنسيبة بنت كعب أم عامرة األنصارية • ُّ ْ َُ ُْ َ ُ ٣١٤[ /٤[ 
ْ نسيبة، ويقال َ ْنسيبة بنت كعب، ويقال: ُ َ ِ َّبنت احلارث أم عطية األنصارية: َ َّ َّ ُ ٢٨٠٢ /٤ 

ْهجيمة ويقال • َ ُّجهيمة أم الدرداء: ُ ُْ َ ُ ٣١٦[ /٤[ 
ُ هند بنت أيب أمية، واسمه حذيفة، ويقال َّ ُ ُ ْ ُسهيل بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن : ِ

زوم، أم سلمة القرشية املخزومية، أم املؤمنني ُّخمَ َّ َّ َ َ ُُّ ُُ َ ْ 
٢٨٠٣ /٤ 

ْ هند بنت ا َّحلارث الفراسية، ويقالِ ِ َّالقرشية: ِ َِ ُ ٢٨٠٤ /٤ 

َّهند بنت احلارث اخلثعمية َ ْ َ ْ ِ ٢٨٠٥ /٤ 

َّ هند بنت رشيك البرصية ْ َ َ ْ ِ ٢٨٠٦ /٤ 

ْ هنيدة َ ُ ٢٨٠٧ /٤ 

ِ يسرية، ويقال أسرية، أم يارس ُّ ْ َ ْ َ ُُ ُ ٢٨٠٨ /٤ 

َ أم أبان بنت الوازع بن زارع َ َ ُُّ ٢٨٠٩ /٤ 

َأم أبيها بنت عبد اهللا بن جعفر بن أيب طا َّلب القرشيةُُّ َ ُ ٢٨١٠ /٤ 

َّ أم األسود اخلزاعية، ويقال ْ َُّ ُ َ َ ِّاألسلمية موالة أيب برزة األسلمي: ُ ْ ّ َْ ََ َ َ ٢٨١١ /٤ 

َ أم أيمن، حاضنة النبي صىل اهللا عليه وسلم، يقال ْ َُّ َاسمها بركة: ُ َ ٢٨١٢ /٤ 

َّ أم أيوب األنصارية اخلزرجية، زوج أيب أيوب َ َّ ُّ ُّْ َ َ ُ ٢٨١٣ /٤ 

َ أم بجيد األ ْ َُّ ُ َّنصارية، يقالُ ْاسمها حواء، هلا صحبة وبيعة: ْ َُ َّ َ ٢٨١٤ /٤ 

رمة القرشية الزهرية َّ أم بكر بنت املسور بن خمَ َّ َ َ ْ ُّْ َُّ ُِ ُِ ْ ُ ٢٨١٥ /٤ 

ْ أم بكر، ويقال َ ُّ ُّأم أيب بكر: ُ ُ ٢٨١٦ /٤ 

َّ أم بالل بنت هالل بن أيب هالل األسلمية املدنية َّ ْ َُّ َ َ َ ُ ٢٨١٧ /٤ 

َّ أم جحدر العامرية مح ُِّ َ ْ َ َّاة أم يونس بنت شدادُ َ ِّ ُ ٢٨١٨ /٤ 



 ٦٠٨ 
ُّأم جعفر، ويقال • ْأم عون بنت حممد بن جعفر بن أيب طالب: ُ َ ُّ ُ ٣٢٤[ /٤[ 

ْ أم مجيل بنت املجلل بن عبد اهللا بن أيب قيس بن عبد ود بن نرص بن مالك بن حسل  ْ ُِّ ِْ َ ّ ُ ََ ِّ ُ ُ َ ُ
ُبن عامر بن لؤي القرشية العامرية، والدة حممد بن حاطب اجل َّ َّ ُ ْمحي هلا صحبةُ ُ ّ َِ 

٢٨١٩ /٤ 

ْ أم جندب األزدية، والدة سليامن بن عمرو بن األحوص، هلا صحبة َُ ََّ ُّْ ُ ْ ُ ٢٨٢٠ /٤ 

َ أم جنوب بنت نميلة ْ َ ُُّ ُ َ ُ ٢٨٢١ /٤ 

ْأم حبيبة بنت جحش، هي • َ ُ ُّ ْمحنة بنت جحش: ُ َ ْ َ ٣٢٦[ /٤[ 
َّ أم حبيبة بنت ذؤيب بن قيس املزنية، ويقال ْ ْ َُّ ُ َ َ ُ َ ْأم حبيب: ُ ُِّ َ ُ ٢٨٢٢ /٤ 

ُّأم حبيبة بنت أيب سفيان • ُ ٣٢٦[ /٤[ 
ْ أم حبيبة بنت العرباض بن سارية ُِّ ُ ٢٨٢٣ /٤ 

ْ أم حرام بنت ملحان، واسمه  ِ َ َُّ  ٢٨٢٤ /٤ ] مالك بن[ُ

ُ أم حرام والدة حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ ْ ُ ُ ُ َ َُّ ُ ٢٨٢٥ /٤ 

ْ أم احلرير َ ُُّ ُ ٢٨٢٦ /٤ 

ّ أم احلسن، جدة أيب بكر العدوي َ ََ َّ َ َُّ ُ ٢٨٢٧ /٤ 

َّ أم احلسن، عمة غبطة بنت عمرو املجاشعية َّ َ ُِّ َِ َ ْ َُ ََ ُ ُ ٢٨٢٨ /٤ 

ْأم احلصني بنت إسحاق األمحسية، جدة حييى بن احلصني َّ ْ ْ َُّ َ َ َُ َُّ ُْ َ ُ ٢٨٢٩ /٤ 

ْ أم حفص والدة حبابة بنت عجالن، اسمها حفصة َْ ْ َ َ َ َُ ُّ ُ ٢٨٣٠ /٤ 

َ أم احلكم، ويقال َ ُّ َّأم حكيم صفية، ويقال: ُ ِ َ باعة بنت الزبري بن عبد : ويقالِعاتكة، : َ ُ ُّض
َّاملطلب القرشية اهلاشمية َّ َِ ُ 

٢٨٣١ /٤ 

ْ أم احلكم بنت النعامن بن صهبان ُ ُّ ُ َ َ ُّ ُ ٢٨٣٢ /٤ 

ِ أم حكيم بنت أسيد َ ُُّ ٢٨٣٣ /٤ 

َأم حكيم بنت أمية بن األخنس، اسمها • ْ َ َّ ُُّ ْحكيمة: ُ َ ُ ٣٣٢[ /٤[ 
َ أم حكيم بنت وادع، ويقال ُّ َوداع اخلزاعية،: ُ ُ َّ  ٢٨٣٤ /٤  هلا صحبةَ



 ٦٠٩ 
ْ أم محيد، ويقال َُّ ُ ْأم محيدة بنت عبد الرمحن: ُ َُّ ُ ُ ٢٨٣٥ /٤ 

 ]٣٣٢[ /٤ ُأم خالد بنت خالد بن سعيد، اسمها أمة •
ْ أم الدرداء الصغرى، زوجة أيب الدرداء، اسمها هجيمة، ويقال َُّ ُ َُّّ َّْ ّجهيمة بنت حيي، : ُ َ ُْ َُ

ْبنت حي األوصابية، ويقال: ويقال ََ َّالوصا: ّ ْبية، ووصاب بطن من محريَ َّ َِ 
٢٨٣٦ /٤ 

ُّأم الرائح • ُ ٣٣٥[ /٤[ 
ُّأم رومان، اسمها خرية بنت أيب حدرد أم بالل بن أيب الدرداء، وأخت عبد اهللا بن أيب  ْ ُ ُُّ َُ

ْحدرد، واسمه  ُعبيد: َ
٢٨٣٧ /٤ 

ِّ أم رومان، زوجة أيب بكر الصديق، ووالدة عائشة وعبد الرمحن َِّ ْ ُ ُّ ُ ٢٨٣٨ /٤ 

َ أم زفر ا ُ ُّ  ٢٨٣٩ /٤ َّلسوداءُ

َ أم زياد األشجعية جدة حرشج بن زياد، هلا صحبة ْ َْ َ ََّ َّ َُّ ُ ٢٨٤٠ /٤ 

ْ أم سامل بنت مالك الراسبية، من أهل البرصة َ َّ َّ ُّ ُ ٢٨٤١ /٤ 

ُّ أم سعد ُ ٢٨٤٢ /٤ 

َّ أم سعد بنت سعد بن الربيع األنصارية، هلا صحبة َّ َ ُّْ ُ ٢٨٤٣ /٤ 

ْ أم سعيد بنت مرة الفهري ِ َّ ُ َ ُّ ُ ٢٨٤٤ /٤ 

َأم س • ُّ  ]٣٣٩[ /٤ َلمة زوج النبي صىل اهللا عليه وسلمُ
َ أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد األنصارية، أم أنس بن مالك وأخت حرام بن  َّ ْ ُ َُّ ُ ْ ُ ُ ُْ َِ

ْملحان ِ 
٢٨٤٥ /٤ 

ِ أم رشاحيل َ ُّ ُ ٢٨٤٦ /٤ 

َّ أم رشيك العامرية، ويقال ُِّ َ َّاألنصارية، ويقال: ُ ْ َّالدوسية، يقال: َ ْ َّاسمها غزي: َّ َُ : ة، ويقالُ
ْغزيلة بنت دودان بن عمرو بن عامر بن رواحة بن منقذ بن عمرو بن معيض بن عامر  ُ ُ َْ ُْ َ ُ

 ُبن لؤي

٢٨٤٧ /٤ 

َ أم صالح بنت صالح ُّ ُ ٢٨٤٨ /٤ 



 ٦١٠ 
َّ أم صبية اجلهنية َّ َُّ ُ َ ُ ُ ٢٨٤٩ /٤ 

َ أم طلق، غري منسوبة ُُّ ْ َ ُ ٢٨٥٠ /٤ 

ِ أم عاصم جدة معىل بن راشد، والعالء بن راشد َِّ َ َُ َُّّ ُ ٢٨٥١ /٤ 

ُّ أم عبد اهللا بنت أيب دومة امرأة أيب موسى األشعري ْ َ ْ َْ َ ُّ ُ ٢٨٥٢ /٤ 

ُّ أم عثامن بنت سفيان، ويقال َبنت أيب سفيان، وهي أم ولد شيبة: ُ َ ُّ ُ ٢٨٥٣ /٤ 

َّأم عطية األنصارية، اسمها • َّ َُّ ْنسيبة: ُ َ ُ ٣٤٣[ /٤[ 
ُ أم علقمة غري منسوبة َ ْ َ ُّ ُ ٢٨٥٤ /٤ 

َّ أم عامرة األنصارية ُّْ َ ُ ُ ٢٨٥٥ /٤ 

َّ أم عمرو بنت عبد اهللا بن الزبري بن العوام القرشية األسدية َ َّ َ ْ ُِّ َ ُ َّ َ َُّ ُ ٢٨٥٦ /٤ 

ُ أم عون بنت حممد بن جعفر بن أيب طالب، ويقال ْ َ ُّ ُّأم جعفر: ُ ُ ٢٨٥٧ /٤ 

َّ أم العالء بنت احلارث بن ثابت بن خارجة بن ثعلبة بن اجلالس بن أمية بن حذارة بن  ُُّ ُُ َ ْ ََ
ْاخلزرج األنصاريةعوف بن احلارث بن  َ 

٢٨٥٨ /٤ 

َ أم العالء األنصارية، عمة حزام بن حكيم بن حزام ِ َِ َ ََّ َّ ُِّ َْ ُ ٢٨٥٩ /٤ 

َّ أم عياش موالة رقية بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ُ َ َّ َُّ ُ ٢٨٦٠ /٤ 

َّأم عيسى اخلزاعية، ويقال • ْ ُُّ ِ َّأم  عيسى اجلزار: ُ َ ُّ ُ ٣٤٦[ /٤[ 
ُأم غراب • ُّ ُ ٣٤٦[ /٤[ 
َ أم ف ُّ ِّروة عمة القاسم بن غنام األنصاريُ َْ ََّ ِ َّ ْ ٢٨٦١ /٤ 

َّأم الفضل بنت احلارث اهلاللية، زوج العباس • ُِّ ْ َ ُ ٣٤٧[ /٤[ 
َ أم قيس بنت حمصن أخت عكاشة بن حمصن األسدي ْ َُّ َ ُ َْ ِْ َِ َ ُ ٢٨٦٢ /٤ 

َّ أم كرز الكعبية اخلزاعية املكية َّ َّ ْ َُّ ُ ْ َ ُ ُ ٢٨٦٣ /٤ 

ِّ أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق ْ ُ ُّ ُّ، أمها حبيبة بنت خارجة أخت زيد بن خارجة ُ ُ ٢٨٦٤ /٤ 

ِّ أم كلثوم بنت ثاممة جدة حممد بن إبراهيم اليشكري َْ َ َُّّ ُ ْ ُ ُ ٢٨٦٥ /٤ 



 ٦١١ 
ْ أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط، واسمه أبان بن أيب عمرو، واسمه ذكوان بن أمية  ُ َُّ ُْ ُ ْ ُ ُ

َّالقرشية األموية َّ ُ 
٢٨٦٦ /٤ 

َّ أم كلثوم الليثية ْ َُّّ ُْ ُ َّ أو املكيةُ َ ٢٨٦٧ /٤ 

ُ أم كلثوم ْ ُ ُّ ُ ٢٨٦٨ /٤ 

َّ أم مالك األنصارية ُّ ُ ٢٨٦٩ /٤ 

َّ أم مالك البهزية ُِّ ْ َ ُ ٢٨٧٠ /٤ 

َّ أم مبرش األنصارية، امرأة زيد بن حارثة ُ ُّْ َ ِّ َ ُ ٢٨٧١ /٤ 

ْ أم حممد، امرأة زيد بن جدعان، والد عيل ُ ُّ ُ ٢٨٧٢ /٤ 

َّ أم مسكني بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب، خالة عمر  ْ ُِّ  ٢٨٧٣ /٤ بن عبد العزيزُ

ْ أم معبد َ ُّ ُ ٢٨٧٤ /٤ 

َّ أم معقل األسدية، ويقال األشجعية، ويقال َّ َ َ َُّ ْْ َ َ ِ ِاألنصارية، زوج أيب معقل: ُ ْ َ َّ ٢٨٧٥ /٤ 

َّ أم املنذر بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األنصارية ْ َُّّ ْ ِْ َِ ُ ََ َ ُ ُ ٢٨٧٦ /٤ 

َّ أم املهاجر الرومية ُّ ُِّ ُ ُ ٢٨٧٧ /٤ 

ِّ أم موسى رسية عيل بن أيب طالب ُ ُّ ُ ٢٨٧٨ /٤ 

ُ أم هانئ بنت أيب طالب القرشية اهلاشمية، أخت عيل، اسمها َّ َّ َ ُِّ ُ  ٢٨٧٩ /٤ هند: فاختة، وقيل: ُ

ُّأم اهلذيل، هي •  ]٢٥٤[ /٤ حفصة بنت سريين: ُ
ْ أم هشام بنت حارثة بن النعامن بن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غن َُّ َْ َُ ُّ م بن مالك بن ُ

 النجار األنصارية
٢٨٨٠ /٤ 

َّ أم ورقة بنت عبد اهللا بن احلارث بن عويمر بن نوفل األنصارية ْ َُّ ُ ُ ٢٨٨١ /٤ 

ُأم يارس، اسمها • ُّ ْيسرية: ُ َ ُ ٣٥٥[ /٤[ 
ُّ أم يعقوب ُ ٢٨٨٢ /٤ 

َّ أم يونس بنت شداد َ ُ ُّ ُ ٢٨٨٣ /٤ 



 ٦١٢ 
ُّأم احلسن البرصي • ْخرية: ُ َ ٣٥٦[ /٤[ 

َ أم خطاب بن صالح األ َّ َ ُّ  ٢٨٨٤ /٤ ْنصاريُ

ِّ أم داود بن صالح بن دينار التامر املدين َُّ ََّ ُ ٢٨٨٥ /٤ 

ْ أم عبد اهللا بن أيب مليكة ُ َُّ ُ ٢٨٨٦ /٤ 

ُّ أم عبد احلميد، موىل بني هاشم ُ ٢٨٨٧ /٤ 

ُّأم عبد الرمحن بنت أيب بكرة ُ ٢٨٨٨ /٤ 

ُّ أم عبد امللك بن أيب حمذورة ُ ٢٨٨٩ /٤ 

ْأم علقمة بن أيب علقمة • َْ َ ُّ ُ ٣٥٧[ /٤[ 
ُّأم • َّ عيسى اخلزاعية، وقيلُ َْ ُ َّأم عيسى اجلزار: ِ َ َ َِّ ُ ٣٥٧[ /٤[ 

ّ أم حممد بن حرب اخلوالين احلميص ِ ّ ْ ُّْ ََ ُ ٢٨٩٠ /٤ 

ُأم حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ • ْ ُ ُّ ُ ٣٥٧[ /٤[ 
ِّ أم حممد بن السائب بن بركة املكي َ َّ َُّ َ ُ ٢٨٩١ /٤ 

ْ أم حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان َ ُّ ُ ٢٨٩٢ /٤ 

ُّ أم َ حممد بن أيب حييى األسلميُ ْ َ ٢٨٩٣ /٤ 

َ أم مساور احلمريي ْ ُ ُِّ ُ ٢٨٩٤ /٤ 

ْ أم منبوذ بن أيب سليامن ُ َ َُّ ُ ْ ُ ٢٨٩٥ /٤ 

 ٢٨٩٦ /٤  ابنة احلارث

ُّأم هشام: ُّابنة حارثة بن النعامن، هي • ُ ٣٥٩[ /٤[ 
ْ ابنة محزة بن عبد املطلب َ ُ ٢٨٩٧ /٤ 

َ ابنة زيد بن ثابت األنصاري ُ ٢٨٩٨ /٤ 

 ]٣٥٩[ /٤ فرابنة عبد اهللا بن جع •
َ ابنة حميصة بن مسعود ُ ٢٨٩٩ /٤ 



 ٦١٣ 
َابنة واثلة بن األسقع • ْ َ ِ ٣٦٠[ /٤[ 
َاجلهدمة • َ ْ َ ٣٦١[ /٤[ 
ْاحلمرياء • َ ُ ٣٦١[ /٤[ 
 ]٣٦١[ /٤ ِّذات النطاقني •
ْالرميصاء • َ ُّ ٣٦١[ /٤[ 
ْالزهراء • َّ ٣٦١[ /٤[ 
 ]٣٦١[ /٤ ِّالشفاء •

ْ أمية بنت أيب الصلت َّ َّ َ ُ ٢٩٠٠ /٤ 

َ صفية بنت ش َّ ِ  ٢٩٠١ /٤ ْيبةَ

ً صفية أيضا َّ ِ َ ٢٩٠٢ /٤ 

ً صفية أيضا َّ ِ َ ٢٩٠٣ /٤ 

ْعمرة بنت عبد الرمحن • َ ٣٦٣[ /٤[ 
 ]٣٦٣[ /٤ ليىل •

 ٢٩٠٤ /٤  مريم بنت إياس

َ أم احلسن  َُّ ُ ٢٩٠٥ /٤ 

ُّأم حكيم، بنت أسيد  ُ ٢٩٠٦ /٤ 
 
 

 



 ٦١٤ 
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